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Abstrakt 
 
Den 1 januari 2014 implementerades K-regelverket i Sverige för att harmonisera de 
svenska redovisningsreglerna. Det här innebär att onoterade mindre fastighetsbolag 
numera kan välja mellan två redovisningsmetoder, K2 och K3. En relevant skillnad 
mellan regelverken är att det i K3 finns ett krav på komponentavskrivning som påverkar 
hur fastigheter får skrivas av. Komponentavskrivningen innebär att fastigheter kommer 
behövas delas in i olika komponenter och skrivas av enskilt. I K2 gäller däremot ingen 
komponentavskrivning vilket innebär att fastigheter skrivs av i sin helhet. Det här 
kommer innebära en stor skillnad i redovisningen för speciellt fastighetsbolag beroende 
på vilket av K2 eller K3 de väljer att tillämpa eftersom fastigheter utgör en väsentlig del 
av deras bolag. 
 
Med detta som bakgrund är studiens syfte att bidra till en ökad förståelse för vilka 
faktorer som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras 
val mellan två redovisningsmetoder. Med det menas faktorer som kan vara avgörande 
för beslutet att en redovisningsmetod väljs framför en annan. För att kunna uppnå 
studiens syfte har vi kombinerat ämnesområdena, beslut och redovisningsval, eftersom 
valet av redovisningsmetod antas grunda sig i ett beslut. För att undersöka detta närmare 
har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen har skett via 
semistrukturerade intervjuer, baserade på studiens intervjuguide, vilket sedan har kodats 
och analyserats. Genom en omfattande litteratursökning gällande beslut och 
redovisningsval har vi utvecklat en teoretisk referensram för att kunna besvara studiens 
problemformulering. Där en sammanfattande teoretisk modell tagits fram för att visa på 
vilka faktorer som kan tänkas påverka valet av redovisningsmetod. Studiens teoretiska 
referensram har sedan jämförts med det empiriska materialet i analyskapitlet.  Genom 
analysen har vi kunnat identifiera flera väsentliga faktorer som kan påverka onoterade 
mindre fastighetsbolag i deras val mellan K2- och K3-regelverket. Forskningsresultatet 
har sedan presenterats i studiens slutsats, allt ifrån ett onoterat mindre fastighetsbolags 
perspektiv.  
 
Studiens resultat visade att valet av redovisningsmetod inte beror på slumpen och att det 
påverkas av en mängd olika bakomliggande faktorer. Däremot kan inte alla teorier 
appliceras på onoterade mindre fastighetsbolag i deras val av K-regelverk. Det eftersom 
vi kunnat urskilja andra faktorer som också visat sig påverka dem i deras val av 
redovisningsmetod. En avgörande faktor vi kunnat se påverkar valet mellan K2 och K3 
är fastighetsbolagens interna resurser, i form av redovisningskompentens eller kapital, 
då detta haft en stor betydelse för att kunna välja K3. Det beror på att K3 visat sig vara 
en mer resurskrävande redovisningsmetod för fastighetsbolagen. En väsentlig faktor har 
då varit enkelheten med K2 för att kunna undgå komponentavskrivning, uppskjuten 
skatt och fastighetsvärdering. K3, är ett principbaserat regelverk till skillnad från det 
regelstyrda K2, vilket har också visat sig vara en viktig faktor vid valet eftersom det 
alternativet beskrivs ge en mer rättvisande bild av redovisningen. En annan faktor som 
visat sig vara avgörande vid valet är att bibehålla möjligheten att kunna byta regelverk 
vid ett senare skede, något som kan tillgodoses med K2. De slutsatser som kunnat dras 
är att valet mellan K2 och K3 kanske inte ens existerat för många av de onoterade 
mindre fastighetsbolagen på grund av komponentavskrivningen vilket således inneburit 
att många av fastighetsbolagen inte ges något annat val än att tillämpa K2.  
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Förord 
 
Vi vill ta den här möjligheten och visa vår tacksamhet till alla som varit inblandade i 
processen för att kunna slutföra denna studie. Först, ett extra stor tack till vår fantastiska 
handledare, Anna-Carin Nordvall, för hennes konstruktiva feedback, ovärderliga 
vägledning och konstanta stöd genom hela processen. Sedan, ett stort tack till alla 
fastighetsbolag och revisorn som ställt upp med värdefull information och tid, utan er 
hade vi inte kunnat genomföra studien. Sist, men inte minst skulle vi vilja tacka våra 
nära och kära för stödet genom hela studietiden och under denna period. Tusen tack!  
 
 
 

Sofia Forsgren    Alexandra Pechhold Danielsson 
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1. Introduktion 
I inledningen kommer studiens problembakgrund och huvudsyfte att skildras. Vi 
kommer belysa de begrepp som är av en tydlig relevans för studien- beslut och 
redovisningsval- och hur de relaterar till varandra. Slutligen, genom 
problematiseringen kommer vi redogöra för det identifierade forskningsgapet som 
kommer resultera i studiens problemformulering och syfte.  
 
1.1 Problembakgrund 
Bokföringens och redovisningens grunder sträcker sig långt tillbaka i historien. Redan 
på 1400-talet myntades grundprincipen för den dubbla bokföringen- att alltid 
kostnadsföra samma belopp i debet och kredit (Grandell, 1972, s. 29). I takt med att 
samhället har förändrats har också bokföringen och redovisningen utvecklats både med 
hjälp av nutida tekniska möjligheter och med införandet av nya lagar och regler (Fields 
et al., 2001, s. 256, 258). Förändringar är starkt kopplade till organisationer och nya 
redovisningsmetoder eller andra reformer är någonting de måste förhålla sig till även 
om de är av en frivillig eller tvingande karaktär (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 18; 
Holthausen & Leftwich, 1983, s. 77). Enligt Jacobsen & Andersson (2005, s. 67) har 
den ökade globaliseringen speciellt betonats i Europa av EU, där EU verkar som en 
samordnare mellan landsgränserna och dagligen fattar beslut om nya regler, riktlinjer 
och strategier vilket direkt påverkar medlemsländerna. För Sverige har medlemskapet 
inneburit stora förändringar av de svenska redovisningsreglerna eftersom EU haft som 
syfte att harmonisera och därmed ge en bättre jämförande bild av redovisningen mellan 
medlemsländerna (Sundgren et al., 2013, s. 12). Nilsson (2010, s. 11) menar att det i 
dagens samhälle pratas allt flitigare om internationell harmonisering och att 
redovisningens normer och normbildningen förändras i en allt snabbare takt.  Vidare 
beskrivs att för Sverige har de nya normerna och lagstiftningen lett till stora spänningar 
gällande synen på hur redovisningen ska skötas.  
 
Grönlund et al. (2013, s. 26-27) beskriver att den svenska redovisningen regleras utifrån 
olika redovisningsprinciper genom ramlagar där allmänna regler om bokföring och 
redovisning samlas. Vidare beskrivs att ibland kan principerna stå i motsats till varandra 
och då ska god redovisningssed följas. Sundgren et al. (2013, s. 13) förklarar att i 
Sverige ansvarar BFN för utvecklingen av god redovisningssed och är normgivare 
genom att ge ut allmänna råd, vägledningar och uttalanden. Vidare beskrivs att de 
allmänna råden utges i en särskild serie som kallas för bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR) och härrör från bestämmelser i BFL och ÅRL. Det är i BFN:s allmänna 
råd som god redovisningssed fastställs. Grönlund et al. (2013, s. 26-27) förklarar att 
endast genom undantag kan ett företag avvika från de allmänna råden utan att samtidigt 
bryta mot lagen när bokföring och redovisning ska utföras i enlighet med god 
redovisningssed. Vidare beskrivs att med god redovisningssed menas att i första hand 
ska lagar och rekommendationer tillämpas utifrån praxis och saknas detta ska den sed 
som råder gälla och redovisningen kan ske i enlighet med andra uppriktiga företags 
redovisningar. Enligt Sundgren et al. (2013, s. 13) har begreppet god redovisningssed 
upplevts diffust beroende på företagets karaktär och storlek eftersom att vissa företag 
kan välja mellan olika regelverk.  
 
Ett av redovisningens främsta syfte är att förmedla information som ligger till grund vid 
beslutsfattandet (Collin et al., 2009, s. 145; Mitchell et al., 2015 s. 854). Enligt 3 §, 
kap.2 ÅRL (SFS 1995:1554) stadgas att redovisningen skall ge en rättvisande bild av 
företagets ställning och resultat. Vilket är likhet med redovisningsteorins definition av 
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vad redovisningens främsta syfte är (Sundgren et al., 2013, s. 20). Det innebär bland 
annat att redovisningen ska vara relevant och trovärdig eftersom informationen är viktig 
för många intressenter i samhället (Socea, 2012, s. 51). Alla parter med ett intresse av 
information om och från företaget kallas för intressenter (Sundgren et al., 2013, s. 20). 
Enligt Socea (2012, s. 52) måste informationen vara relevant och trovärdig eftersom den 
påverkar beslutsprocessen och den måste visa en korrekt bild för att ett beslut ska kunna 
baseras på den angivna informationen. Nilsson (2010, s. 18) menar att det inte finns 
något enigt synsätt om vad redovisningens främsta syfte egentligen är och att det heller 
aldrig har funnits något vilket gör normgivningen inom redovisningsområdet 
problematisk. Privatägda företag i Sverige har fram till 2014 kunnat välja mellan att 
redovisa enligt BFNAR och RR (Grönlund et al., 2013, s. 28). Inget av regelverken har 
varit omfattande, vilket har lett till att företag har varit tvungna att leta på olika ställen 
för att finna passande redovisningsregler och de har även haft möjlighet att välja vilket 
regelverk de vill tillämpa (Drefeldt & Törning, 2012a, s. 29). Därmed har jämförelsen 
mellan två liknande företag varit problematisk på grund av att redovisningen inte har 
varit harmoniserad.  
 
För att uppnå en harmonisering av redovisningsregler i Sverige har K-regelverket 
utvecklats av BFN (Frostenson, 2015, s. 106). Projektet startade 2004 och det blev fullt 
implementerat den 1 januari 2014 (Grönlund et al., 2013, s. 28). Svenska företag delas 
numera in i fyra olika kategorier gällande redovisningen där dessa benämns K1, K2, K3 
och K4. Syftet med det nya K-regelverket är att göra det lättare för företag genom att ge 
ut allmänna råd till respektive företagskategori vilket därmed kommer resultera i ett 
regelverk som är mer anpassat för företagens olika behov, storlek och verksamheter 
(Drefeldt & Törning, 2014, s. 10; Grönlund et al., 2013, s. 28). Avgörande för vilken 
kategori ett företag hamnar i beror på företagets storlek och karaktär (Grönlund, 2013, s. 
28). Enligt 3 §, kap. 1 ÅRL (SFS 1995:1554) definieras storleken: 
 

• Fler än 50 anställda i medeltal  
• Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 
• Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning 

 
Ett företag som uppfyller fler än ett av ovannämnda villkor under vart och ett av de 
senaste två räkenskapsåren kategoriseras som ett större företag och i övriga fall klassas 
det som ett mindre företag. Detta är avgörande för vilken kategori av K-regelverket som 
ska tillämpas (Sundgren et al., 2009, s. 14). I Sverige är det ungefär 98 procent av alla 
företag som kategoriserar sig som ett mindre (SCB, 2015). Alla mindre företag, i 
välutvecklade ekonomier, spelar en enormt viktig roll eftersom de tillhandahåller 
arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt (Forman et al., 2006, s. 308). Det innebär att all 
reglering om hur mindre företag ska utforma sin redovisning kommer påverka en stor 
del av företagsverksamheten i Sverige. Det nya regelverket BFNAR 2012:1 (från och 
med nu refererad till som K3) är huvudregelverk för vad som klassas som ett större 
företag (Backlund, 2012, s. 21; BFN, 2016a). Medan ett företag som klassas som 
mindre kan välja mellan K3 eller BFNAR 2008:1 (från och med nu refererad till som 
K2) eftersom kategorin K2 är ett frivilligt regelverk (Backlund, 2012, s. 21; BFN, 
2016b).  
 
Både K3 och K2 är i grunden principbaserade regelverk men K2 består av fler 
förenklingsregler vilket gör redovisningen mer regelbaserad (Drefeldt & Törning, 2014, 
s. 11-12). Det innebär att K3 ställer ett högre krav på kompetens och resurser för de som 
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sköter redovisningen (EY, u.å.a). För K3 kommer den egna bedömningen att bli allt 
viktigare och större tolkningsutrymme lämnas för företagen att själva bestämma medan 
K2 innebär färre valmöjligheter (Backlund, 2012, s. 21). Därmed kan K2 anses vara 
enklare att tillämpa medan K3 i sin tur kan tänkas ge en mer rättvisande bild av 
företaget på grund av att det är principbaserat (PwC, 2014). En annan viktig skillnad är 
att i K3 finns ett krav på komponentavskrivning. Komponentavskrivningen innebär att 
fastigheter kommer behövas delas in i olika komponenter och skrivas av enskilt 
(BFNAR 2012:1 s. 56). I K2 gäller däremot ingen komponentavskrivning vilket innebär 
att fastigheter skrivs av i sin helhet (Eriksson, 2013). Det här kommer innebära en stor 
skillnad i redovisningen för speciellt fastighetsbolag beroende på vilket av K2 eller K3 
de väljer att tillämpa (EY, u.å.a). Detta eftersom fastigheter utgör en väsentlig del av 
deras bolag. Varje enskilt mindre fastighetsbolag måste välja mellan K2 och K3 utifrån 
deras egna preferenser och bakgrund (Eriksson, 2013). Därmed kommer valet av K-
regelverk vara av extra relevans för specifikt mindre fastighetsbolag.  
 
Teorier om beslutfattande och redovisning har i mer än ett halvt sekel länkats samman 
för att försöka förklara valet av redovisningsmetod (Socea, 2012, s. 47). Därmed kan 
teorier om beslut bidra till att öka förståelsen för vad som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag i deras val av K-regelverk. Företag ställs dagligen inför en mängd olika 
beslut, där dimensionen av besluten kan skilja sig kraftigt åt (Socea, 2012, s. 52). För att 
öka förståelsen för hur onoterade mindre fastighetsbolag väljer mellan K2 och K3 är det 
viktigt att redogöra för olika faktorer som kan påverka beslutsfattandet. Den normativa 
beslutsteorin beskriver hur man bör fatta ett beslut och fastställer regler för vad som 
definieras som ett rationellt beslut (Brunsson, 1982, s. 30). Ett rationellt beslut innebär 
att individen har tillgång till all tillgänglig information, är fullt rationell och 
nyttomaximerande (Ward, 1954, s. 381-382). Det här har kritiserats av bland annat 
Simon (1955, s. 99), som menar att människan inte har all tillgänglig information om 
den miljö de verkar i och att de därmed inte kan vara fullt rationella. Enligt Simon 
(1979, s. 501) påverkas beslut av omvärldens komplexitet vilket gör att människan är 
begränsat rationell. Fastighetsbolagens beslut av K-regelverk kan således påverkas av 
hur pass mycket förkunskap och information den beslutsfattande besuttit vid valet 
eftersom det kan påverka graden av rationalitet. Enligt Collin et al. (2009, s. 143) kan 
rationalitet också vara en bidragande faktor till att förklara valet av redovisningsmetod. 
Forskning om beslutsteori bygger på antagandet om rationalitet och nyttomaximering 
men har under årens gång utvecklats (Socea, 2012, s. 48). Langley et al. (1995, s. 261) 
menar att beslut även influeras av andra faktorer som Simon (1955; 1965; 1979) och 
andra forskare bortsett från, exempelvis individens känslor och minnen. 
Beslutsprocessen kan därmed skilja sig åt mellan fastighetsbolagen i deras val av K-
regelverk samt vem som fattar beslutet.  
 
Enligt Socea (2012, s. 49) är osäkerhet, tvetydighet och komplexitet tre egenskaper som 
alla beslut består av i mer eller mindre tydliga inslag. I och med införandet av K-
regelverket har efterfrågan på information och kunskap om hur företag bör välja varit 
stor och därav har rådgivning och kurser angående detta införts (EY, u.å.b; Grant 
Thornton, u.å.; PwC, u.å.). Vid komplexa beslut behövs en mängd information, kunskap 
och erfarenhet vilket gör att man kan komma att behöva ta hjälp av utomstående vid 
beslutsfattandet (Socea, 2012, s. 49). Jensen & Meckling (1976, s. 308) beskriver detta i 
enlighet med en agentrelation där en uppdragsgivare anlitar en agent utifrån för att ta till 
hjälp. Vidare diskuterar författarna att agentrelationen kan leda till agentproblem mellan 
parterna när de har olika avsikter och agenten agerar i ett egenintresse. Enligt Collin et 
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al. (2009, s. 146) kan agentförhållandet påverka valet av redovisningsmetod. 
Agentteorin bidrar till att förklara val av redovisningsmetod och teorin kan hjälpa till att 
öka förståelsen för eventuella agentproblem som kan uppstå mellan fastighetsbolag och 
revisorer/konsulter om hjälp utifrån efterfrågats på grund av beslutets komplexitet 
(Socea, 2012, s. 49). Därmed kommer studien undersöka om fastighetsbolagen tagit 
externhjälp vid valet av K-regelverk och vilken påverkan den kan ha haft på beslutet.  
 
Enligt Zmijewzki & Hagerman (1981, s. 148) bör valet av redovisningsmetod ses som 
en del av företagets allmänna strategiska förhållningssätt. Valet mellan K2 och K3 kan 
därmed liknas vid ett strategiskt beslut. Enligt Simon (1993, s. 134) måste ett företag, 
för att kunna fortleva i dagens snabbt föränderliga företagsmiljö försöka förutse 
framtiden, snabbt hitta nya operationella alternativ och effektivt kunna införa nya 
strategier. Att fatta ett strategiskt beslut enligt den strategiska beslutsprocessen kan vara 
avgörande för en organisations prestation och grundar sig i rationalitetsantagandet 
(Fredrickson & Mitchell, 1984, s. 399). Begreppet strategi har definierats på många 
olika sätt i tidigare forskning (Mintzberg, 1978, s. 935). Strategier kan vara åt det mer 
framväxta hållet eller helt planerade (Mintzberg, 1994, s. 111). Företag är nämligen 
aldrig utan en strategi, det handlar bara om olika grad av planering (Mintzberg & 
Waters, 1985, s. 259). Det innebär att även om ett fastighetsbolag inte har en planerad 
strategi för valet mellan K2 och K3 kan det ändå ses som en form av strategi.  
 
Utformningen av en strategi påverkas starkt av företagets externa miljö och 
organisationsstruktur (Slevin & Covin, 1997, s. 193; Ward et al., 1995, s. 100). Därmed 
är det intressant att studera den företagsmiljö fastighetsbolagen är verksamma i och hur 
den kan ha påverkat valet av K-regelverk. Tidigare forskning har visat på ett flertal 
olika bakomliggande faktorer som kan påverka valet av redovisningsmetod och att valet 
inte beror på slumpen (Dhaliwal et al., 1982, s. 42; Holthausen & Leftwich, 1983, s. 
82). Enligt Zmijewzki & Hagerman (1981, s. 130) var Gordon (1964) en av de första 
som visade på att valet kan bero på en lednings opportunistiska beteende. Bowen et al. 
(1995, s. 255) menar att företagets intressenter också kan påverka valet av 
redovisningsmetod. Det beror på att redovisningsinformationen ligger till grund för 
intressenternas beslutsfattande (Collin et al., 2009, s. 145; Mitchell et al., 2015 s. 854). 
Andra faktorer tidigare studier visat vara avgörande i valet är företagets karaktär och 
storlek (Dhaliwal et al., 1982, s. 42; Holthausen & Leftwich, 1983, s. 79; Watts & 
Zimmerman, 1978, s. 115). Enligt Holthausen & Leftwich (1983, s. 82) finns det även 
ett samband mellan företagsbransch och valet av redovisningsmetod. Sun et al. (2009, s. 
1335-1336) menar att det är svårt att avgöra hur pass mycket tolkningsutrymme valet av 
redovisningsmetod ska innebära, hur beslutsprocessen ska övervakas och hur man ska 
se till att valet objektivt reflekterar företagets verkliga värde och samtidigt 
tillfredsställer intressenternas önskan.  
 
I studien antas att inget redovisningsval fattas utan att någon individ står bakom 
beslutet. Därmed, genom att anta tidigare forskning som behandlar olika faktorer som 
kan påverka valet av redovisningsmetod, och olika beslutsteorier önskar studien kunna 
bidra till en ökad förståelse för vad som kan påverka onoterade mindre fastighetsbolag i 
deras val mellan K2 och K3.  
 
1.2 Forskningsgap 
Fields et al. (2001, s. 257) beskriver att kunskap om redovisningsval blivit allt viktigare 
och belyser i deras studie vikten av fortsatt forskning kring detta fenomen. Enligt 
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Dichev & Li (2013, s. 248) efterfrågas också djupare förståelse för vilka faktorer som 
ligger till grund för valet av redovisningsmetod och att forskning om val av 
redovisningsmetod inte enbart ska vara kvantitativ. Tidigare forskning har visat på ett 
samband mellan bransch och val av redovisningsmetod (Holthausen & Leftwich, 1983, 
s. 82). Enligt Dhaliwal et al. (1982, s. 42) efterfrågas fler studier om hur olika företag 
och branscher väljer mellan redovisningsmetoder eftersom det finns mycket kvar att 
utforska. Vidare beskrivs att detta är nödvändigt för att kunna öka förståelsen för valet 
av redovisningsmetod. Existerande forskning gällande val av redovisningsmetod måste 
också kompletteras med studier som behandlar mindre grupper för att få en ökad 
förståelse i ämnet (Fields et al., 2001, s. 301; Keenan, 2011, s. 102). Mer studier 
efterfrågas också gällande företags strategiska förhållningssätt och hur det påverkar 
valet av redovisningsmetod (Zmijewzki & Hagerman, 1981, s. 148). Fields et al. (2001, 
s. 256, 258) menar att forskare inom redovisningsval i mer än femtio år varit 
intresserade över vilka faktorer som påverkar valet av redovisningsmetod. Vidare 
beskrivs att trots den teknologiska utvecklingen samt nya förbättrade forskningsmetoder 
saknas det kunskap och författarna efterfrågar därmed mer forskning på området.  
 
Tidigare studier har visat på vilka skillnader valet mellan K2 och K3 för med sig på den 
finansiella rapporteringen (Drefeldt & Törning, 2014). BFN har publicerat rapporter om 
K-regelverket där de även gett ut särskilda remisser och presenterat skillnader mellan 
K2 och K3 (BFN, 2010). Det finns ett flertal tidigare studier om skillnaderna mellan K2 
och K3 samt att tidigare studier även har granskat hur vissa poster påverkas av K-
regelverket (Ahlin & Strandberg, 2011; Andersson & Norlander, 2012; Andersson & 
Sellgren, 2015; Johansson & Malmborg, 2015). Det finns även en mängd tidigare 
forskning som studerar olika faktorer som kan komma att påverka valet av 
redovisningsmetod (Collin et al., 2009, s. 145; Dhaliwal et al., 1982, s. 42; Fields et al., 
2001, s. 255; Holthausen & Leftwich, 1983, s. 82).  Vi har däremot inte har kunnat 
identifiera tidigare kvalitativa studier om hur onoterade mindre fastighetsbolag väljer 
mellan K2 och K3. Därmed finner vi det relevant att undersöka detta och i och med att 
K-regelverket är relativt nytt kan denna studie således bidra till ökad förståelse på 
området.  
 
1.3 Problemformulering 
Vad påverkar svenska onoterade mindre fastighetsbolag i deras val mellan K2- och K3- 
regelverket? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar 
onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två 
redovisningsmetoder. Med det menas faktorer som kan vara avgörande för beslutet att 
en redovisningsmetod väljs framför en annan. 
 
1.5 Avgränsningar 
För att kunna besvara studiens problemformulering och syfte har följande avgränsningar 
gjorts: 

• Studiens omfattning är att endast undersöka fastighetsbolag vars främsta syfte är 
uthyrning och förvaltning av fastigheter belägna i Västerbotten.  

• Fastighetsbolagen omfattar onoterade fastighetsbolag som uppfyller ÅRL:s 
definition för vad som klassas som ett mindre företag. Detta på grund av att K3 
är huvudregelverk för fastighetsbolag som kategoriseras som större medan ett 
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mindre fastighetsbolag kan välja mellan K2 eller K3 (Backlund, 2012, s. 21; 
BFN, 2016a; BFN, 2016b). 

• Samtliga av fastighetsbolagen ska även vara bokföringsskyldiga enligt 1 §, kap.2 
BFL (SFS 1999:1078) eftersom den löpande bokföringen för alla 
bokföringsskyldiga ska avslutas med ett bokslut (Drefeldt & Törning, 2014, s. 
10). Bokföringsskyldighet uppstår den dag aktiebolaget registrerar sig hos 
bolagsverket. Samt vara obegränsat skatteskyldiga i Sverige enligt 2 §, kap.1 IL 
(SFS 1999:1229).  

 
1.6 Teoretiskt bidrag 
Vi kommer utgå från tidigare teorier om redovisningsval och beslut för att tillsammans 
använda dem för att se vilka faktorer som kan påverka onoterade mindre 
fastighetsbolag, i deras val mellan två redovisningsmetoder. Med en önskan att denna 
integration av teorier kommer kunna leda till en ökad teoretiskkunskap om vad som kan 
påverka dem i deras val av redovisningsmetod. När fler studier efterfrågats gällande 
redovisningsval inom specifika branscher och hur ett företags strategiska 
förhållningssätt påverkar valet kommer denna studie kunna bidra till en ökad teoretisk 
förståelse för hur just onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten väljer 
mellan två redovisningsmetoder. Det finns en mängd tidigare forskning om 
redovisningsval men många av dessa studier är kvantitativa studier gjorda utanför 
Sverige.  Vi ämnar därav testa deras tillämpning på svenska onoterade mindre 
fastighetsbolag för att se om de är applicerbara på dem vid valet av redovisningsmetod.  
 
1.7 Praktiskt bidrag 
Just fastighetsbolagens situation har varit omdiskuterat inför övergången till K-
regelverket och när denna studie strävar efter att visa vad som påverkat dem i deras val 
kan studien tänkas ligga till underlag vid framtida utvärdering av K-regelverket. En 
ökad förståelse över hur ledningen på fastighetsbolagen resonerar gällande valet mellan 
K2 och K3 och vilka underliggande faktorer som ligger till grund för beslutet kan vara 
till stor hjälp för de som reglerar och ska revidera samt uppdatera K-regelverket i 
framtiden, då det idag fortfarande är relativt nytt. Detta när vi sett att fastighetsbolagen 
hamnat i kläm i och med komponentavskrivningen känns det extra viktigt att belysa hur 
just de resonerat kring deras val av K2 eller K3. Genom att undersöka hur onoterade 
mindre fastighetsbolag väljer mellan två redovisningsmetoder kan studien också utgöra 
ett underlag för nybildade fastighetsbolag som står inför detta val.  
 
Det praktiska bidraget är även relevant ur ett etiskt perspektiv. För samhället har 
redovisning en väldigt stor betydelse (Deegan & Unerman, 2011, s. 5). Enligt Deegan & 
Unerman (2011, s. 261) är valet av redovisningsmetod speciellt viktigt för mindre 
företag och den effekt valet kan medföra på redovisningsinformationen. Vidare 
beskriver författarna att det beror på att den största delen av all publik 
redovisningsinformation representeras av just mindre företag. Det är därmed extra 
viktigt att fastighetsbolagens val av redovisningsmetod ger en rättvisande bild av 
verkligheten. Det när redovisningens främsta syfte är att förmedla signifikant 
information som ligger till grund för olika beslut (Collin et al., 2009, s. 145; Mitchell et 
al., 2015 s. 854). Tidigare studier har visat att valet av redovisningsmetod kan bero på 
att ledningen vill maximera den egna nyttan i form av ökad bonus eller minskade skatter 
vilket därav känns relevant att undersöka på grund av den effekt det kan ha på 
samhällsnyttan. Det är också av stor relevans att redovisningsinformationen speglar 
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verkligheten för att undvika historiska katastrofer som finanskrisen och Enronskandalen 
(Deegan & Unerman, 2011, s. 5).  
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1.7 Studiens upplägg 
För att tydliggöra studiens upplägg illustreras studiens utformning i figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1. Disposition 
 
 
 
 
 
  

Teori 
Beslut 

Redovisningsval 

Slutsats 

Analys 
Empiri analyseras samman med 

den teoretiska referensramen 

Problemformulering 
Vad påverkar svenska onoterade mindre fastighetsbolag 

i deras val mellan K2- och K3-regelverket? 

Empiri 
Intervju med revisor 

Intervju med fastighetsbolag 



 9 

2. K-regelverket 
För att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två redovisningsmetoder 
kommer en fördjupning av K-regelverket presenteras. Sedan kommer de största 
skillnaderna mellan K2 och K3 gällande specifikt fastighetsbolag belysas.  
 
2.1 Bakgrund om K-regelverket 
Den 1 januari 2014 implementerades det nya K-regelverket som BFN utvecklat i syfte 
att uppnå en harmonisering av redovisningsreglerna i Sverige (Frostenson, 2015, s. 106; 
Grönlund et al., 2013, s. 28). Numera delas svenska företag in fyra olika kategorier 
beroende på val av redovisningsmetod (K1-K4). Den kategori ett företag hamnar i beror 
på företagets storlek och karaktär (Grönlund et al., 2013, s. 28). Enligt 3 §, kap.1 ÅRL 
(SFS 1995:1554) definieras storleken: 
 

• Fler än 50 anställda i medeltal  
• Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 
• Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning 

 
Ett företag som uppfyller fler än ett av ovannämnda villkor under vart och ett av de 
senaste två räkenskapsåren kategoriseras som ett större företag och i övriga fall klassas 
det som ett mindre företag. Detta är avgörande för vilken kategori av K-regelverket som 
ska tillämpas (Sundgren et al., 2009, s. 14). Den löpande bokföringen ska för alla 
bokföringsskyldiga avslutas med ett bokslut men beroende på vilken kategori företaget 
tillhör kan den se olika ut (Drefeldt & Törning, 2014, s. 10). Kategorierna enligt BFN: 
 

 
Figur 4. Kategorierna enligt BFN (Källa: Backlund, 2012, s. 21; Drefeldt & Törning, 
2014, s. 10; Grönlund et al., 2013, s. 28-29) 
 
Företag med en nettoomsättning som högst uppgår till 3 miljoner kronor kan använda 
sig av K1 och till denna kategori hör främst ideella föreningar och registrerade 
trossamfund (föreningar) (BFN, 2013, s. 5; Grönlund et al., 2013, s. 28). De är inte 
skyldiga att upprätta en årsredovisning utan de kan upprätta ett förenklat årsbokslut 
enligt BFL (Drefeldt & Törning, 2014, s. 10). Kategorin K2 är ett frivilligt regelverk 
och ett möjligt alternativ för ett företag som klassas som ett mindre företag (Backlund, 
2012, s. 21). Till denna kategori hör främst mindre aktiebolag och mindre ekonomiska 
föreningar (BFN, 2016b). K3 är huvudregelverk för vad som klassas som ett större 
företag men som trots det inte faller in under kategorin K4 (Backlund, 2012, s. 21). K3 
kräver en fullständig årsredovisning (Drefeldt & Törning, 2014, s. 11). Till kategorin 
K4 hör främst publika aktiebolag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS 
(Grönlund et al., 2013, s. 29). Ett mindre aktiebolag kan således välja vilket av 
regelverken K2 och K3 de vill tillämpa eftersom K2 är frivilligt medan ett större 

• Förenklat årsbokslut enligt BFL K1 

• Årsbokslut enligt BFL 
• Årsredovisning enligt ÅRL mindre företag K2 

• Årsredovisning och koncernredovisning enligt ÅRL K3 

• Koncernredovisning i enighet med IFRS K4 
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aktiebolag inte har någon valmöjlighet utan måste tillämpa huvudregeln, K3 (Backlund, 
2012, s. 21).  
 
Därmed har ett svenskt fastighetsbolag som kategoriserar sig som mindre möjligheten 
att välja mellan K2 och K3. Väljer fastighetsbolaget K2 får de ett enklare regelverk 
eftersom redovisningen är mer regelbaserad (Drefeldt & Törning, 2014, s. 11-12). Det 
innebär också att K2 är mer styrt med färre valmöjligheter för den som sköter 
redovisningen (Backlund, 2012, s. 21). K3 är ett principbaserat regelverk vilket lämnar 
ett större tolkningsutrymme för den som sköter redovisningen (Backlund, 2012, s. 21; 
Drefeldt & Törning, 2014, s. 11-12). Väljer fastighetsbolaget att tillämpa K3 innebär det 
att ett högre krav på kompetens och resurser kommer ställas på den som sköter 
redovisningen (EY, u.å.a). Det här innebär att K2 är mer styrt ’gör så här’ medan K3 
istället är mer flexibelt ’tänk såhär´ (Carmona & Trombetta, 2008, s. 456-457). Några 
av de största skillnaderna mellan K2 och K3 gällande specifikt fastighetsbolag är 
komponentavskrivning, uppskjutna skatteredovisning, upp- och nedskrivningsregler 
samt upplysningsuppgifter (Eriksson, 2013). 
 
2.1.1 Komponentavskrivning 
En materiell anläggningstillgång betecknas som en fysisk tillgång och kan bestå av 
olika komponenter (BFNAR 2012:1, s. 56). Ett exempel på en materiell 
anläggningstillgång är fastigheter där komponenterna utgörs av bland annat tak och 
fasad. Om komponenterna har en förbrukning som förväntas skilja sig åt väsentligen 
ska de delas upp i K3 (BFNAR 2012:1, s. 56). Har komponenterna olika 
nyttjandeperioder ska de skrivas av enskilt under respektive avskrivningstid (BFNAR 
2012:1, s. 58). Det är detta som är komponentavskrivning och ett krav vid tillämpningen 
av K3 (Backlund, 2012, s. 320). Komponentavskrivning kommer innebära en mer 
rättvisande bild av företagets resultat på grund av att fastighetens olika komponenter 
med varierande nyttjandeperiod kommer skrivas av olika (EY, 2013). Uppdelning av 
komponenter redovisas inte i K2, en anläggningstillgång ska redovisas och skrivs av 
som en enhet gemensamt och därav sker ingen komponentavskrivning (BFNAR 2008:1, 
s. 46).  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Figur 5. Exempel på komponentavskrivning enligt K3 och avskrivning enligt K2 
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2.1.2 Uppskjuten skatteredovisning 
Uppskjuten skatt kan bestå av både uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld 
(BFNAR 2012:1, s. 106). Drefeldt & Törning (2012b, s. 540) förklarar att uppskjuten 
skatt uppstår när det finns en skillnad mellan när skattefordran eller skatteskulden 
uppkommit och när den ska regleras, en så kallad temporär skillnad i tiden. Vidare 
beskriver författarna att företag som tillämpar K3 måste redovisa uppskjuten skatt för 
att kunna ge en rättvisande bild. Komponentavskrivningen, som är ett krav i K3, leder 
till att avskrivningarna kommer vara högre i redovisningen än vad de blir skattemässigt 
vilket leder till att fastigheten får ett lägre bokfört värde och en uppskjuten skattefordran 
uppstår (Eriksson, 2013).  Enligt Pramhäll (2012) är en uppskjuten skatteskuld vanligt 
förekommande för fastigheter när skattemässigt värde och redovisat värde skiljer sig åt. 
Medan företag som tillämpar K2 inte får redovisa uppskjuten skatt (Backlund, 2012, s. 
660). 
 
2.1.3 Uppskrivningar 
Vid uppskrivning av materiella anläggningstillgångar är det ÅRL:s uppskrivningsregler 
som ska följas om fastighetsbolaget redovisar enligt K3 (Drefeldt & Törning, 2012b, s. 
339). En fastighet får skrivas upp till marknadsvärdet om det finns en stor skillnad 
mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet (Backlund, 2012, s. 346). Vid 
tillämpning av K2 får byggnader och mark max skrivas upp till taxeringsvärdet 
(BFNAR 2008:1, s. 48) 
 
2.1.4 Nedskrivningar 
Nedskrivningsbehov uppstår om företaget inte gjort tillräckligt stora avskrivningar eller 
att värdet på tillgången sjunkit (Drefeldt & Törning, 2012b, s. 305). Om företagets 
redovisade värde på en tillgång är högre än återvinningsvärdet ska tillgången skrivas 
ned vid tillämpning av K3 (BFNAR 2012:1, s. 96). Vid tillämpning av K2 blir 
nedskrivning aktuellt om byggnaden, markanläggningen eller markens värde avsevärt 
understiger det redovisade värdet på balansdagen vilket gör att företaget då måste göra 
en uppskattning av det återstående värdet på tillgången och göra en nedskrivning till det 
värdet (BFNAR 2008:1, s. 48).  
 
2.1.5 Upplysningsuppgifter 
En förvaltningsfastighet får inte värderas till verkligt värde enligt K3 men det finns ett 
upplysningskrav om verkligt värde (Backlund, 2012, s. 320). Fastigheten ska istället 
värderas till anskaffningsvärdet (Drefeldt & Törning, 2012b, s. 293). Upplysningskravet 
enligt K3 innebär att upplysningar ska lämnas om det verkliga värdet, hur värderingen 
gjorts samt vilka betydande antaganden som använts samt att upplysningar om 
förpliktelser att köpa, uppföra, reparera, underhålla eller förbättra 
förvaltningsfastigheter ska också lämnas (BFNAR 2012:1, 55-56). I K2 är inte 
värdering till verkligt värde tillåtet (BFNAR 2008:1, s. 49) och det finns heller inget 
upplysningskrav om det verkliga värdet (Drefeldt & Törning, 2012b, s. 284).  
 
På grund av differenserna mellan regelverken kommer valet innebära stora skillnader i 
redovisningen för just fastighetsbolag (EY, u.å.a). Man ska också vara medveten om att 
ett byte från K3 till K2 endast kan ske om det finns särskilda skäl medan ett byte från 
K2 till K3 alltid är möjligt (Lundén, 2014, s. 108).  
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3. Forskningsmetod 
Det förväntade resultatet med denna forskning är att skapa en ökad kunskap och 
förståelse. Forskningsutförandet måste därmed bli riktigt illustrerat och införlivat och 
endast genom en passande och tydlig bild kan en acceptabel grund och kunskap om 
omvärlden uppnås. Detta är avgörande och skildrar den filosofiska grund som 
forskningen bygger på.  Hur vi väljer att se på världen, vilka forskningsval vi gör och 
forskningens genomförande avgörs av vår filosofiska ställning. I detta kapitel kommer 
därmed de metodologiska övervägandena och den valda forskningsdesignen behandlas 
för att kunna bygga ett ramverk som tillåter ett tillfredsställande resultat.  
 
3.1 Ämnesval 
Eftersom studiens båda författare läser sista terminen inom Civilekonomprogrammet 
och snart ska ta klivet in i redovisningens värld känns det mycket rimligt att fördjupa 
sig i K-regelverket. Den stora frågan studien behandlar är hur olika faktorer kan påverka 
valet mellan två redovisningsmetoder. Detta är någonting vi med stor sannolikhet 
kommer stöta på dagligen och en ökad förståelse i ämnet kommer sannolikt hjälpa oss i 
vårt yrkesliv. Enligt Deegan & Unerman (2011, s. 4) har det visat sig att studenter som 
fått en ökad förståelse för redovisningens bakomliggande grunder lättare kan praktisera 
redovisning vilket i sin tur kan effektivisera deras karriär. Detta när det ger en bättre 
analytisk grund att stå på (Watts, 1977, s. 72) samt att en fördjupning i val av 
redovisningsmetod ger en ökad förståelse för redovisningen i sig (Watts, 1992, s. 235). 
Deegan & Unerman (2011, s. 4) beskriver att många studenter som studerat redovisning 
brister i att förstå grunden vilket gör att ämnesvalet känns än mer relevant för oss. 
Beslut och beslutsprocessen är komplex vilket gör att det är av stor vikt att kunna få en 
ökad förståelse över hur beslut fattas i organisationer, speciellt när ett redovisningsval 
grundar sig i ett beslut. Därmed anser vi att ämnesvalet både är intressant och kommer 
bidra till en större förståelse för redovisning vilket således kan vara till vår fördel inför 
vårt kommande yrkesliv.  
 
3.2 Förförståelse 
Det är viktigt att ha i beaktning att en mängd olika faktorer kan påverka forskningen och 
studiens metodval. En faktor som kan påverka forskningsprocessen är forskarnas egna 
värderingar i form av dennes känslor och uppfattningar (Bryman & Bell, 2013, s. 52). 
Forskningen kan påverkas av forskarens tidigare erfarenheter och den sociala miljö de 
vuxit upp i eftersom den kan ha inverkan på forskarens kunskap och hur denne ser på 
problem (Fejes & Thornberg, 2015, s. 80; Johansson Lindfors, 1993, s. 25-26). Därmed 
har den kunskap vi samlat på oss under hela vår livstid präglat oss och bidragit till en 
förförståelse som vi tar med oss när denna studie utformas. Båda författarna är 
uppvuxna i Västerbotten vilket kan vara av väsentlighet för studien när den utförs i 
länet. Vi vill således tydliggöra att författarnas förkunskaper och erfarenheter kan ha 
påverkat studiens framställning. Detta har vi dock haft i beaktande under studiens gång 
för att försöka behålla vår objektivitet i forskningsprocessen.  
 
3.2.1 Praktisk och teoretisk förförståelse  
Den praktiska förförståelsen speglas av våra tidigare erfarenheter från arbetslivet där 
Alexandra bland annat arbetat som ekonomiassistent och Sofia som 
marknadsadministratör. Redovisning och redovisningsval är dock ett ämne som ingen 
av oss har någon större erfarenhet av från arbetslivet. Däremot har vi båda deltagit i och 
fått erfara beslutsfattande på respektive arbetsplats, men utan någon särskild koppling 
till redovisningsval. Med tanke på den marginella praktiska erfarenhet vi besitter om 
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beslut inom redovisningsval anser vi oss vara nybörjare i ämnet. Den teoretiska 
förförståelsen utgörs av att vi båda studerar Civilekonomprogrammet som omfattat 
bland annat kurser inom organisation, ledning, externredovisning och ekonomistyrning 
på A-nivå, redovisning på C-nivå samt finansiering på B- och D-nivå. Kurserna har gett 
oss en fördjupad kunskap om redovisning och företagsekonomi. Den akademiska 
kunskap vi samlat på oss under vår tid på universitetet kan därmed ha influerat studien 
med avseende på studiens teorival, antaganden och det framställda resultatet. Både den 
praktiska och teoretiska förförståelsen vi samlat på oss under vår livstid kommer spegla 
studiens antaganden. Det är viktigt att vara medveten om att förförståelsen påverkat oss 
i utformningen av studien, hur vi tolkat, samlat intryck och analyserat. Studien hade 
med stor sannolikhet sett annorlunda ut om någon med annan bakgrund och erfarenheter 
skrivit den på grund av att var individs förförståelse är unik (Fejes & Thornberg, 2015, 
s. 80). Trots att förförståelsen kan leda till att slutsatsen och resultatet påverkas anser vi 
att förförståelsen även bidrar till ett ökat engagemang som bidrar till att göra studien 
mer intressant.  
 
3.3 Vetenskapliga utgångspunkter  
När forskningsstudier skapas utgår forskaren från de uppfattningar den har om hur 
verkligheten är konstruerad och hur kunskap om verkligheten ska erhållas (Fejes & 
Thornberg, 2015, s. 22). Forskarens antaganden om sin omvärld har därmed en 
påverkan på studiens utformning och två dimensioner som tar fasta på detta är ontologi 
och epistemologi (Saunders et al., 2012 s. 128-129). För att förklara studiens 
verklighetssyn och kunskapssyn kommer en redogörelse nedan för att sätta in läsaren i 
studiens forskningsdesign.  
 
3.3.1 Ontologi  
Hur verkligheten ser ut definieras av ontologi (Saunders et al., 2012, s. 130) samt vilka 
antaganden forskaren har om verkligheten och hur den fungerar (Saunders et al., 2009, 
s. 110). Två centrala ontologiska utgångspunkter tar fäste på detta, objektivism och 
konstruktionism (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Enligt Patel & Davidson (2011, s. 15) 
innebär ontologi hur samhälle, människor och världen ska förstås. Bryman & Bell 
(2013, s. 42-43) förklarar att en människa med en objektivistisk verklighetssyn menar 
att sociala händelser sker utan människans inverkan och oberoende av andra sociala 
händelser. Vidare beskriver de att en människa med konstruktionistisk verklighetssyn 
istället menar att sociala händelser skapas av sociala aktörer i det vardagliga samspelet. 
Det beror på att sociala aktörer skapar sociala händelser genom deras uppfattningar och 
handlingar (Saunders et al., 2012, s. 132). Studiens syfte är att bidra till en ökad 
förståelse för vilka faktorer som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag belägna i 
Västerbotten, i deras val mellan två redovisningsmetoder. Med det menas faktorer som 
kan vara avgörande för beslutet att en redovisningsmetod väljs framför en annan. Under 
antagandet att valet påverkas och formas av individer i eller utanför fastighetsbolaget. 
Därmed anser vi att individerna är sociala aktörer och att deras uppfattningar och 
handlingar kommer påverka valet av redovisningsmetod. Detta är således förenligt med 
konstruktionism istället för objektivism eftersom vi antar att individerna har inverkan på 
beslutet och att valet inte kommer vara oberoende av sociala företeelser. Det innebär att 
studien grundar sig på en konstruktionistisk verklighetssyn.  
 
3.3.2 Epistemologi 
Epistemologi behandlar frågan vad kunskap är och hur den nås (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 63). Det finns två huvudsakliga epistemologiska inriktningar, positivism och 
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hermeneutik, och inriktningarna skiljer sig åt i hur kunskap skapas och erhålls 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 37, 44). Med en positivistisk kunskapssyn nås kunskap 
via iakttagelser av våra sinnen utan tolkningsutrymme och den är skild från individens 
värderingar (Bryman & Bell, 2013, s. 36-37). När forskning bedrivs med en 
positivistisk kunskapssyn måste kunskap om verkligheten observeras (Hartman, 2004, s. 
105). Med en hermeneutisk kunskapssyn nås kunskap istället via människans tolkningar 
och uppfattningar (Bryman & Bell, 2013, s. 38). En forskningsansats med en 
hermeneutisk grund lägger därmed stor vikt på hur människor tolkar och förstår 
verkligheten och denna kunskap kan inte mätas vilket kräver tolkningar av mänskligt 
beteende (Hartman, 2004, s. 106). En hermeneutisk kunskapssyn innebär därmed att 
försöka tolka och förstå mänskliga handlingar medan positivismen istället försöker 
förklara mänskligt handlande och faktorer som påverkar handlandet (Bryman & Bell, 
2013, s. 38). Eftersom studien ämnar öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar 
onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två 
redovisningsmetoder anser vi därmed att en hermeneutisk kunskapssyn är bättre lämpad 
för att kunna uppnå studiens syfte. Studiens mål är att kunna tolka och förstå varför 
fastighetsbolagen väljer den ena redovisningsmetoden framför den andra och inte 
förklara valet vilket gör att den liknar mer hermeneutiken. Denna studie antar därmed 
ett konstruktionistiskt synsätt och ett hermeneutisk perspektiv över hur kunskap ska nås.  
 
3.4 Vetenskapligt angreppssätt 
Två vanliga angreppssätt för att förklara kopplingen mellan teori och forskning är 
deduktiv och induktiv (Fejes & Thornberg, 2015, s. 23). En forskning med ett deduktivt 
angreppsätt utgår från teori till empiri och handlar i stora drag om att bekräfta en teori 
(Fejes & Thornberg, 2015, s. 24; Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Studier som utgår 
från ett induktivt angreppsätt tar sitt fäste i empirin för att sedan utveckla teorier 
(Bryman & Bell, 2013, s. 34). Enligt Saunders et al. (2012, s. 145) är målet med ett 
induktivt angreppsätt att utveckla ny teori av insamlat data vilket inte är syftet med 
denna studie och därmed tar studien en deduktiv ansats. Denna studie tar sin början i 
teorin och går sedan vidare till insamlandet av det empiriska materialet vilket stämmer 
bättre överens med en deduktiv ansats, något som Johansson Lindfors (1993, s. 55) 
också menar. En deduktiv ansats förknippas oftast med en positivistisk kunskapssyn 
men detta behöver nödvändigtvis inte vara fallet eftersom det är svårt att helt skilja 
angreppsätten åt (Bryman & Bell, 2013, s. 35; Saunders et al., 2012, s. 145). Därmed 
har studien ett övervägande deduktivt angreppsätt, trots att den beskrivna 
kunskapssynen är hermeneutisk, när syftet med denna studie inte ämnar utveckla nya 
teorier. Vi anser således att en deduktiv ansats är bättre lämpad även om vi inte kommer 
utföra hypotestestning eftersom det ger oss möjligheten att samla in befintlig kunskap 
för att kunna uppnå en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två redovisningsmetoder.  
 
3.5 Forskningsstrategi 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 49) finns det inom företagsekonomisk forskning två 
huvudsakliga forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ. Avgörande för vilken 
strategi som används är hur studien väljer att skapa, behandla och analysera insamlat 
data (Patel & Davidson, 2011, s. 13). Beroende på valet av strategi kommer 
konsekvenserna av teorins betydelse, kunskap- och verklighetssyn skilja sig åt (Fejes & 
Thornberg, 2015, s. 22). Vad som kännetecknar en kvantitativ strategi är siffror och den 
är vanligt förekommande vid en positivistisk kunskapssyn, objektivistisk verklighetssyn 
och ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 49; Saunders et al., 2012, s. 
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161). En kvalitativ studie kännetecknas istället av ord och den är ofta förenlig med en 
hermenuistisk kunskapssyn och konstruktionistisk verklighetssyn (Bryman & Bell, 
2013, s. 49-50). En kvantitativ forskningsstrategi utmärks av att information samlas in 
genom exempelvis undersökningar där forskaren framställer mätbar data (Bryman et al., 
1997, s. 20). Patel & Davidson (2011, s. 14) menar att en problemformulering som vill 
ha svar frågor som berör skillnader, relationer, var, och hur bör utgå från en kvantitativ 
metod. En kvalitativ forskningsstrategi möjliggör i sin tur för forskaren att studera 
specifika deltagare på ett djupare sätt för att kunna skapa en ökad förståelse (Fejes & 
Thornberg, 2015, s. 20). Enligt Patel & Davidson (2011, s. 14) bör en kvalitativ strategi 
användas när problemformuleringen vill ha svar på frågan vad och när man vill finna 
underliggande mönster. Därmed anser vi att en kvalitativ forskningsstrategi är bättre 
lämpat för att kunna besvara studiens problemformulering eftersom den utgår från vad 
som påverkar svenska onoterade mindre fastighetsbolag i deras val mellan K2- och K3-
regelverk. En kvalitativ strategi kan också bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer 
som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val 
mellan två redovisningsmetoder. Därmed anses en kvalitativ strategi vara bäst lämpad 
för att kunna besvara studiens problemformulering och uppnå dess syfte. Enligt Bryman 
& Bell (2013, s. 50) är konstruktionism och hermeneutik förenligt med en kvalitativ 
studie vilket är studiens vetenskapliga utgångspunkter och därmed stödjer det ett 
kvalitativt strategival. Baker & Bettner (1997 s. 293) menar att forskning inom 
redovisning domineras av positivism och kvantitativa metoder men att detta utesluter 
komplexiteten redovisning i verkligheten ställs inför vilket gör att en kvalitativ metod 
känns mer motiverad för att förstå den komplexitet onoterade mindre fastighetsbolag 
ställs inför vid valet mellan K2 och K3. Kvalitativ forskning har också efterfrågats 
gällande val av redovisningsmetod och att den inte enbart ska baseras på observerbar 
data (Dichev & Li, 2013 s. 248). Det har vi tagit fasta på och därmed kommer denna 
kvalitativa studie kunna bidra till en ökad förståelse inom det valda forskningsområdet.   
 
Den valda forskningsdesignen kommer följa studien genomgående för att kunna besvara 
studiens syfte och problemformulering. Figur 2 illustrerar och sammanfattar studiens 
ontologiska och epistemologiska val samt studiens angreppssätt.  

 
Figur 2. Studiens vetenskapliga utgångspunkter och angreppsätt 
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3.6 Studiens perspektiv 
Det är viktigt att redogöra för studiens perspektiv för att visa hur det valda 
forskningsområdet ska beskådas och studeras (Ahrne & Svensson, 2011, s. 188). För att 
kunna få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två redovisningsmetoder har 
studien valt att utgå från fastighetsbolagens perspektiv. Detta för att kunna besvara 
forskningsfrågan på bästa sätt där vi antar att beslutet att tillämpa K2 eller K3 fattas av 
en eller flera individer i eller utanför fastighetsbolaget i enlighet med Socea (2012, s. 
49). Därmed bygger den teoretiska referensramen till stor del på teorier som behandlar 
individens beslutsprocess samt olika bakomliggande faktorer som kan påverka valet av 
redovisningsmetod.  
 
3.7 Litteratursökning 
Teorivalen grundar sig i olika teoretiska områden som kan anses vara relevanta för att 
nå en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar valet av redovisningsmetod. De 
områden som därmed behandlats djupgående är bland annat beslut och redovisningsval. 
Det finns omfattande teorier om beslut och beslutsteorier från 60-talet är än idag 
högaktuella (Socea, 2012, s. 49). Därmed har det varit nödvändigt att gå tillbaka till 
äldre teori för att kunna skapa en större förståelse på området. Det har medfört att även 
äldre forskning behandlats eftersom den i många fall varit ursprungskällan samt att ny 
forskning refererat till den äldre. När det gäller redovisningsval har det dock varit svårt 
att få fram aktuell forskning i lika stor utsträckning vilket gör att en del äldre teorier 
behandlats i studien. Det här tycks bero på att forskning som behandlar val av 
redovisningsmetod avtagit med åren (Fields et al., 2001, s. 288). Enligt Milne (2002, s. 
371) har en del av den äldre teorin som behandlar val av redovisningsmetod fått utså 
mycket kritik men att den än idag ligger till grund för en stor del av forskningen. 
Således har vi likväl valt att behandla dem i studien när teorierna haft en sådan väsentlig 
roll för vidare forskning och vi anser vi att det både kan ha berikat och styrkt studien.  

Vi har utgått från aktuell forskning men också haft en strävan att använda teorier som 
tagits fram av de stora namnen inom de aktuella forskningsområdena. Litteraturens 
aktualitet har också varit ett viktigt kriterium som vi förhållit oss till i den mån det gått. 
Kriteriet har omfattat tidsperioden 2000-2016 för att studien också ska innefatta aktuell 
forskning. Eftersom det inte funnits renodlade vetenskapliga artiklar inom det valda 
forskningsområdet har vi anpassat oss till artiklar som berör beslut och redovisningsval. 
Insamlingen av de vetenskapliga artiklarna till den teoretiska referensramen är 
framförallt hämtad från Umeå universitets databas, men även via databaser som 
Emerald Insight, Business Source Premier (EBSCO), Elsevier ScienceDirect Journal, 
ScienceDirect Economics och JSTOR. Alla sökningar har utgått från peer reviewed för 
att säkerställa att artiklarna varit fackligt granskade. De sökord som använts för att finna 
relevant litteratur är exempelvis: 

”Accounting, accounting choice theory, positive accounting theory, stakeholder theory, 
agency theory, information asymmetry, decision process, decision making, irrationality 

decisions, rationality decisions, strategic decision, strategic accounting…” 
 
Sökorden har resulterat i ett omfattande antal träffar där de mest relevanta valts ut till 
studien. Författarna till artiklarna vi valt att använda har till stor del bestått av 
framstående forskare på området där deras namn också refererats till i aktuella studier. 
Det styrker också trovärdigheten för de valda artiklarna som inkluderas i studien. 
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Utmärkande författare för studien har varit: 

• Beslut, Brunsson (1982), Busemayer (2015), Fredricksson & Mitchell (1984), 
Harrison & Pelletier (1995), Hart (1992), Langley et al. (1995), Mintzberg & 
Waters (1985), Simon (1955; 1965; 1979; 1993), Slevin & Covin (1997), Socea 
(2012). 
 

• Redovisningsval, Collin et al. (2009), Eisenhardt (1989b), Fields et al. (2001), 
Holthausen & Leftwich (1983), Jensen & Meckling (1976), Jensen (2001), 
Lubatkin et al. (2007), Milne (2002), Mitchell et al. (2015), Watts och 
Zimmerman (1978; 1990).  

Grundtanken för studien har genomgående varit att utgå från vetenskapliga artiklar 
eftersom vi ansett det vara mest lämpligt ur forskningssynpunkt. Däremot har vi även 
utgått från böcker och hemsidor i inledningen och i kapitlet som behandlar K-
regelverket för att kunna förklara innebörden och bakgrunden till K-regelverket. För 
metoddelarna har relevanta metodböcker gällande företagsekonomi använts där studien 
utgått från bland annat Bryman & Bell (2013), Fejes & Andersson (2015) och Kvale & 
Brinkmann (2014) men även här har vetenskapliga artiklar tillämpats.  

3.8 Källkritik 
Enligt Bryman & Bell (2013, s. 111) är det viktigt att granska litteraturen för att den ska 
anses trovärdig, något vi också tagit fasta på under studiens gång. Thurén (2013, s. 7-8) 
beskriver fyra källkritiska principer en studie ska förhålla sig till: äkthet, tidssamband, 
oberoende samt tendensfrihet. Under forskningsprocessens gång har vi därmed strävat 
efter att vara källkritiska för att skapa trovärdighet till studien.  
 
Med äkthet menas om uppgiftslämnaren i fråga är en riktig källa eller ej och inom 
vetenskapen kan det förekomma förfalskningar som därmed gör att det svårt att urskilja 
vad som är äkta (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223; Thurén, 2013, s. 17). De 
vetenskapliga artiklarna studien använt sig av är inhämtade från trovärdiga databaser 
däribland Umeå universitetsbiblioteks databas där det tydligt framkommit att artiklarna 
varit fackligt granskade. Vi har även använt Google Scholar för att se hur många gånger 
artiklarna citerats som därmed kunnat ge oss en uppfattning om deras trovärdighet. Det 
för att tillföra äkthet till studien. Med tidssamband innebär att en äldre källa har mindre 
trovärdighet (Thurén, 2013, s. 7). Det går att rikta kritik mot åldern för studiens 
tillämpade teorier men teorierna som utgåtts från har varit väl citerade med ansedda 
forskare på området. Enligt Johansson Lindfors (1993 s. 89-90) behöver äldre forskning 
inte vara oanvändbar utan kan trots åldern vara av stor vikt. Därmed kan den äldre 
forskningen ändå ha tillfört studien en god teoretisk grund. Den äldre forskningen har 
även kompletterats med aktuell forskning där vi utgått från studiens tidskriterium. 
Thurén (2013, s. 31) menar att kravet för tidssamband är en huvudregel i källkritiken 
och att det är viktigt att söka grundlig kunskap på grund av att människan sämre minns 
de händelser som är mer avlägsna. När det gäller tiden från införandet av K-regelverket 
till idag anser vi att det fortfarande ligger i tiden och att händelsen var så pass väsentlig 
att studiens respondenter ännu antas besitta god information.  
 
Oberoendeprincipen innebär att källan ska vara självständig (Thurén, 2013, s. 8). Enligt 
Thurén (2013, s. 34-35) blir källor mindre trovärdiga om de är bundna till varandra och 
finns det två oberoende källor som hävdar samma sak anses de trovärdigare. Enligt 
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Johansson Lindfors (1993, s. 89) är det av stor vikt att använda sig av originalkällan för 
att undvika feltolkningar därmed har vi noga förhållit oss till att använda 
förstahandskällan genomgående under studiens gång. Samt att studiens respondenter har 
varit oberoende av varandra. Sista principen är tendensfrihet vilket innebär att källan 
ska undvika att vara partisk och inte ge en oriktig bild (Thurén, 2013, s. 8). Enligt 
Alvesson & Sköldberg (2008, s. 224) kan informationen styras avsiktligt eller ofrivilligt 
av den som lämnar informationen. Därmed bör man enligt Thurén (2013, s. 63-64) 
undersöka myntets båda sidor och göra en jämförelse av olika källor. För att också 
kunna eftersträva oberoende och tendensfrihet i studien har varierande vetenskapliga 
artiklar behandlats med olika infallsvinklar för att kunna presentera en bred och 
varierande studie samt att respondenterna haft olika bakgrund och erfarenhet.  
 
3.9 Teorival  
Studiens deduktiva angreppsätt innebär att vi utgår från befintlig teori istället för att 
skapa ny. De valda teorierna bör således ha en tydlig koppling till studiens 
problemformulering (Fejes & Thornberg, 2015, s. 28; Johansson Lindfors, 1993, s. 87). 
Teorivalen har därmed grundat sig i problemformuleringen för att kunna ta fram 
väsentliga faktorer tidigare forskning visat kan påverka valet av redovisningsmetod. För 
att kunna bidra till en ökad förståelse vilka faktorer som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två redovisningsmetoder har 
teorier om beslut och redovisningsval därmed varit huvudteman.  
 

• Beslut. Teorier om beslut kan bidra till en ökad förståelse för val av 
redovisningsmetod eftersom beslutsfattande och redovisning under lång tid 
länkats samman för att förklara valet av redovisningsmetod (Collin et al., 2009, 
s. 143; Socea, 2012, s. 47). Med tanke på detta har tidigare forskning om beslut 
och beslutsprocessen haft en central roll i studien. Detta för att öka förståelsen 
för hur en individ i eller utanför fastighetsbolaget gått tillväga vid valet mellan 
K2 och K3. Tidigare forskning (Zmijewzki & Hagerman, 1981, s. 148) menar 
också att valet av redovisningsmetod bör ses som ett strategiskt beslut och med 
hänsyn till det har även teorier om strategier behandlats. Det för att valet mellan 
K2 och K3 kan ses som ett strategiskt beslut, eftersom beslut är en av de 
viktigaste aktiviteternas för ett företags fortlevnad och utveckling (Socea, 2012, 
s. 48).  Valet av K-regelverk kan således ses som ett väsentligt beslut för 
fastighetsbolagen.  
 

• Redovisningsval. Tidigare forskning efterfrågar en djupare förståelse för vilka 
faktorer som kan påverka valet av redovisningsmetod. Därmed har studien 
behandlat teorier som visar på olika väsentliga bakomliggande faktorer för att 
kunna öka kunskapen för fastighetsbolagens val av K-regelverk. En av de största 
teorierna för att förklara valet av redovisningsmetod är den positiva 
redovisningsteorin (Collin et al., 2009, s. 145). Denna teori utgår från att 
ledningen är nyttomaximerande i sitt val vilket beskrivs i likhet med den 
rationella modellen för hur individer går tillväga vid beslutsfattandet 
(Busemeyer, 2015, s. 43-44; Watts & Zimmerman, 1978, s. 114). Därmed kan 
teorier om beslut länkas samman med val av redovisningsmetod och genom att 
belysa tidigare forskning som omfattar beslut och redovisningsval kan en 
djupare förståelse uppnås för vilka faktorer som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två 
redovisningsmetoder.  
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4. Teoretisk referensram 
För att kunna skapa en solid teoretisk grund till studien kommer det i detta kapitel 
lyftas fram tidigare forskning som är relevant för att öka förståelsen för vilka faktorer 
som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val 
mellan två redovisningsmetoder. Teorier om redovisningsval kommer därmed belysas 
men även inledningsvis teorier om beslut eftersom de tillsammans kan ge en större 
förståelse för vad som påverkar fastighetsbolagen i deras val av K-regelverk. Kapitlet 
sammanfattas slutligen med en modell av de faktorer som kan tänkas påverka valet av 
redovisningsmetod.  
 
4.1 Beslut 
 

”A decision is a choice made at a time, in a given context, from more alternatives, to 
stimulate actions of variable size and duration” Socea (2012, s. 48) 

 
Simon (1965, s. 35) beskriver beslut som en komplex process eftersom inget beslut är 
det andra likt. Enligt Brunsson (1982, s. 29) definieras beslut i normalfallet som ett 
medvetet val mellan två olika alternativ. Vilket är i enlighet med Slovic et al. (1977, s. 
8), som menar att beslutsfattande handlar om att jämföra olika alternativ med varandra 
för att sedan väga fördelar mot nackdelar och på så sätt komma fram till ett beslut. 
Vidare beskriver de att beslutsfattande omfattar en mängd olika strategier och regler. 
Beslut är en av de viktigaste aktiviteterna för ett företags överlevnad och utveckling 
eftersom allt företaget väljer att göra grundar sig i ett beslut (Socea, 2012, s. 48).  
 
4.1.1 Beslutsteori 
Brunsson (1982, s. 30) menar att det är inom den normativa teorin forskning om beslut 
blivit mest utarbetat. Vidare beskriver författaren att den syftar till att beskriva hur man 
bör fatta beslut och fastställer kraven för vad som karaktäriserar ett rationellt beslut. För 
att beskriva den rationella beslutsprocessen enligt den rationella modellen postuleras 
vanligen ’the economic man’ (Simon, 1955, s. 99).  Ward (1954, s. 381-382) beskriver 
att ’the economic man’ är en individ för vilken all information är tillgänglig och som 
således kan förutse resultatet av sina handlingar, är fullt rationell samt fattar beslut efter 
vad som maximerar störst nytta. Busemeyer (2015 s. 43-44) beskriver att den rationella 
beslutsprocessen innebär att väga olika alternativs nytta mot varandra och sedan välja 
det alternativ som maximerar nyttan. Vidare beskriver författaren att teorin grundar sig i 
antagandet att alla individer är nyttomaximerande och fullt rationella.   
 
Antagandena bakom ’the economic man’ har kritiserats av bland annat Simon (1955; 
1965; 1979). Det är omöjligt att en individ har tillgång till all tillgänglig information om 
den miljön dem verkar i vilket gör att dem därmed inte kan vara fullt rationell (Simon, 
1955, s. 99). Simon (1979, s. 510) menar att man inte kan bortse från att beslut påverkas 
av omvärldens komplexitet. Detta innebär att individen därmed är begränsat rationell 
(Simon, 1979, s. 497). Simons (1965, s. 35-36) beskrivning av beslutsprocessen är att 
först fastställa ett mål, samla in information, identifiera tillgängliga alternativ samt 
konsekvenser av dessa för att sedan välja det bästa alternativet som därefter 
implementeras och utvärderas. Enligt Simon (1979, s. 511) går det inte alltid att hitta en 
komplett lösning på grund av en individs begränsade rationalitet men åtminstone hitta 
ett alternativ som leder till lagom tillfredställelse. Busemayer (2015, s. 44) menar att ett 
beslut trots begränsad rationalitet kan vara nära på optimalt men att de kognitiva 
inslagen för beslutsfattande inte är lika synliga i denna teori.  



 20 

Enligt Langley et al. (1995, s. 261-262) har många forskare vidareutvecklat Simons 
teori om beslutsprocessen som en begränsad rationell process. Vidare beskriver 
författarna att forskningen därmed öppnat upp begreppet rationalitet, när de tvivlat på 
att beslutsfattaren har tillgång till all tillgänglig information, är medveten om alla 
befintliga alternativ och vet vilket alternativ som maximerar nyttan. Författarna menar 
också att Simon bestrider rationalitetsantagandet men fortsatt valt att se beslut som en 
stegvis process. Mintzberg (1978, s. 941) utmanar i sin artikel både de rationella 
antagandena och att beslut är en stegvis process. Han menar i sin tur att 
beslutsprocessen influeras starkt av organisationens medlemmar. Enligt Langley et al. 
(1995, s. 261) influeras beslut också av andra faktorer som Simon (1955; 1965; 1979) 
och andra forskare bortsett från, exempelvis individens känslor, minnen, kultur och 
bakgrund. Vidare beskriver författarna att beslut måste studeras i sin helhet med hänsyn 
till mänskliga faktorer för att man ska kunna förstå innebörden. Den kognitiva 
forskningen menar att beslutsprocessen påverkas av en individs mentala aktiviteter som 
perception och minnen (Busemeyer, 2015, s. 44). Socea (2012, s. 48) beskriver att den 
påverkas av abstrakta och psykologiska faktorer. Enligt Pereira & Santaro (2013, s. 230) 
är det svårt att visa på en individs kognitiva beslutsprocess och att det är en stor 
utmaning att försöka förklara orsaken till varför man väljer att fatta ett visst beslut. 
Pazhoohi (2014, s. 406) menar att full nyttomaximering inte kan uppnås på grund av att 
individer består av olika egenskaper och menar att människan istället utgår från rutiner 
och intuition.  

Enligt Kahneman (2003, s.1449) kritiserar normativ forskning teorin om begränsad 
rationalitet eftersom den inte lyckas hitta ett alternativ som kan kopplas samman med 
den rationella modellen. Vidare beskriver författaren att normativa forskare anser att 
den rationella modellen är både enklare och mer precis än den begränsade 
rationalitetens lista av fel och biaser, men detta menar författaren bara är ett bevis på att 
den rationella modellen är orealistisk när den bortser från olika psykologiska aspekter.  
Enligt Langley et al. (1995, s. 260-261) finns det i Simons studier likväl tre stora hinder: 
i) Att beslut anses medföra tydliga och identifierbara alternativ men att de i verkligheten 
kan vara svåra att urskilja. ii) Att beslutsfattaren tycks följa ett linjärt mönster vilket 
motsägs när individen drivs av känslor och minnen. iii) Att även om ett beslut kan vara 
isolerat är inte själva beslutsprocessen det. Vidare beskriver författarna att genom att 
redogöra för dessa hinder kan begreppet beslut, bilden av beslutsfattaren och 
beslutsprocessen vidgas. Däremot har de inte kommit fram till någon ny teori. Simons 
beskrivning av beslutsprocessen har dock fått ett allmänt erkännande (Socea, 2012, s. 
49). 

Det är ledningen som ansvarar för att fatta operationella och strategiska beslut på ett 
företag och de viktigaste besluten fattas på toppen av företagshierarkin (Mintzberg et 
al., 1976, s. 246; Socea, 2012, s. 49). Därmed fokuserar studien på att undersöka 
individens beslutsprocess där vi antar att beslutet att tillämpa K2 eller K3 fattas av en 
eller flera individer på eller utanför fastighetsbolaget. Socea (2012, s. 48) menar att den 
tidiga forskningen om beslutsteori bygger på rationalitet och nyttomaximering vilket 
sedan utvecklats med nya teorier där mänskliga faktorer har integrerats med 
beslutsprocessen. Vidare beskriver författaren att detta är det som gör att den nutida 
beslutsprocessen kan ta sig olika uttryck beroende på hur den tolkas. Det finns därmed 
olika uppfattningar om hur beslutsprocessen ser ut varpå vi finner det intressant att 
undersöka fastighetsbolagens beslutsprocess i valet mellan K2 och K3. Den normativa 
teorin förutsätter att ett av redovisningsalternativen är bättre än det andra och att 
konsekvenserna av alternativen är synliga i framtiden. Teorin innebär också att hänsyn 



 21 

tas till all tillgänglig information om K2 och K3 vilket kommer vara tidskrävande, om 
inte omöjligt, för fastighetsbolagen när de gör sitt val. Utifrån detta tolkar vi att 
individerna som kommer välja redovisningsmetod därmed är begränsat rationella. 
Däremot antar vi att graden av rationalitet kan variera beroende på hur mycket 
förkunskap och information den beslutsfattande individen besitter vid valet. Därmed vill 
vi titta närmare på hur mycket information och kunskap de beslutsfattande haft vid valet 
av K-regelverk. En individ som ställs inför ett svårt beslut kan känna sig nöjd med att 
fatta ett tillfredställande beslut istället för ett nyttomaximerande beslut enligt den 
rationella modellen (Busemeyer, 2015 s. 43-44; Mintzberg et al., 1976, s. 247; Simon, 
1979, s. 511). Socea (2012, s. 52) menar att ett tillfredställande beslut är gott nog 
eftersom optimala beslut är svåra att uppnå. Studien ämnar således också titta närmare 
på hur nöjda fastighetsbolagen är med sitt val av K-regelverk.  
 
4.1.2 Strategiska beslut 
Enligt Socea (2012, s. 50) är det upp till företagsledningen att fatta ett strategiskt beslut 
när möjligheter eller andra omständigheter uppstår. Zmijewzki & Hagerman (1981, s. 
148) beskriver att val av redovisningsmetod bör ses som ett strategiskt beslut. Grunden 
till ett strategiskt beslut ligger i den rationella modellen vilket kräver en omfattande och 
uttömmande analys innan ett beslut fattas (Fredrickson & Mitchell, 1984, s. 400). Hart 
(1992, s. 328) beskriver att ett rationellt beslutsfattande innebär att överväga all 
tillgänglig information, utvärdera och identifiera alla alternativens konsekvenser för att 
sedan välja det alternativ som maximerar nyttan. Enligt Arthur (1994, s. 406) kan det 
normativa antagandet om full rationalitet fungera väldigt bra i teorin för att lösa 
problem men inte i verkligheten eftersom den utesluter för många mänskliga faktorer.  
 
Strategiska beslut påverkas av graden av rationalitet vilket bland annat Brunsson (1982) 
beskriver i sin artikel. Enligt Brunsson (1982, s. 33) innebär den rationella modellen att 
alla alternativ utvärderas. Detta är emellertid inte möjligt förklarar författaren och i 
verkligheten föredras färre alternativ (i typfallet två). Brunsson (1982, s. 35-37) menar 
också att rationella beslut innebär att alla konsekvenser utvärderas, både positiva och 
negativa, men att det i verkligheten är svårt att väga dem mot varandra. Vidare 
beskriver han att rationella analyser bäst lämpar sig när något är mindre betydelsefullt 
eller mindre komplicerat och när det rör sig om snabbare beslut. Schwenk (1995, s. 475) 
menar istället att rationella analyser är att föredra när man vill nå noggrant uttänkta mål.  
 
Enligt Busemayer (2015, s. 44) har beslutsprocessen som beskrivs i enlighet med 
Simons teori (1965, s. 35-36) en tendens att vara irrationell eftersom när det bästa 
alternativet funnits avslutas utvärderingsprocessen för resterande alternativ. Brunsson 
(1982, s. 30) argumenterar i sin studie också för att beslutsprocessen kan vara 
irrationell. Priem et al. (1995, s. 914) menar att företag föredrar att agera rationellt 
eftersom de vill kunna förutse olika händelser och menar att osäkerhet hotar rationellt 
agerande. Brunsson (1982, s. 29) i sin tur menar att företagens beslutsfattande har en 
benägenhet att vara irrationellt och att detta i viss mån är nödvändigt. Enligt Socea 
(2012, s. 49) ställer den nutida komplexa företagsmiljön högre krav på ledningens 
kompetens och att den måste fatta rationella beslut för att kunna lyckas. Vidare 
beskriver författaren att ledningen påverkas av omvärlden och den tillgängliga 
informationen men också av deras uppfattning av företagsmiljön vilket gör att deras 
beslut har irrationella inslag. Brunsson (1982, s. 31) menar att beslut inte kan vara fullt 
rationella eftersom individer inte är tillräckligt intelligenta och har medfödda kognitiva 
begränsningar. Vidare diskuterar författaren att full rationalitet endast kan uppnås 
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genom matematiska formler och dataprogram och att i verkligheten kan inte all 
tillgänglig information utvärderas eftersom den antingen är ofantlig eller ofullständig. 
Enligt Socea (2012, s. 52) är en individ som fattar beslut begränsat rationell på grund av 
bristande kunskaper och mänskliga bristfaktorer. En hög grad av rationalitet behöver 
nödvändigtvis inte innebära att bättre beslut fattas (Brunsson, 1982, s. 37). Det är dock 
fortfarande svårt att tydliggöra rationaliteten i ett beslut (Pereira & Santaro, 2013, s. 
230). Enligt Pazhoohi (2014, s. 406) påverkar företagsmiljön, livserfarenhet och 
kunskap utformningen av en strategi men även att olika strategier kan komma att leda 
till samma slutsats. Detta menar dock författaren inte är i enlighet med den rationella 
modellen. Det här innebär att fastighetsbolag med olika grad av rationalitet och olika 
strategier kan besluta sig för att använda samma K-regelverk varpå vi finner det 
intressant att i studien studera detta närmare.  
 
4.1.3 Den strategiska beslutsprocessen 
Den strategiska beslutsprocessen beskrivs enligt Fredrickson & Mitchell (1984, s. 399-
400) som avgörande för en organisations prestation. Vidare förklarar de att den 
strategiska beslutsprocessen oftast beskrivs, enligt den rationella modellen, som en 
kontrollerande och rationell process som innebär att man sätter upp tydliga mål, scannar 
av företagsmiljön, använder sig av interna resurser, identifierar och utvärderar olika 
alternativ för att sedan utveckla en välformulerad plan för att nå målet. En strategisk 
beslutsprocess med rationalitet som grund passar däremot inte alla organisationer på 
grund av skillnader i företagsmiljöer (Fredrickson & Mitchell, 1984, s. 419).  
 
Enligt Rajagopolan et al. (1993, s. 350-351) har en mängd tidigare studier försökt 
förklara den teoretiska modell som ligger till grund för den strategiska beslutsprocessen. 
Vidare diskuterar de att modellerna skiljer sig åt eftersom de bygger på olika 
antaganden men det går att urskilja tre gemensamma faktorer: i) Den komplexa och 
osäkra företagsmiljön. ii) Olika företagsvillkor; intern maktstruktur, tidigare 
prestationer, strategier och försumlighet. iii) Olika beslutsfaktorer; hur snabbt ett beslut 
kan fattas, hur brådskande beslutet är, osäkerheter kring beslutet och vilka resurser som 
finns. De beskriver vidare att faktorerna har olika stor betydelse vilket gör att 
strategiska beslut skiljer sig åt företag emellan. Harrison & Pelletier (1995, s. 54) menar 
att den strategiska beslutsprocessen består av sex viktiga faktorer som kan vara 
avgörande på lång sikt: i) Ledningen måste sätta upp tydliga mål och när de är 
avklarade fastställa nya. ii) Hitta alternativ genom att analysera den interna och externa 
miljön för att finna information som genererar de bästa alternativen. iii) Alternativen 
måste sedan jämföras och analyseras för att målen ska kunna uppnås. iv) Agera och 
fatta beslut baserat på de olika alternativen. v) Implementera beslutet. vi) Följa upp 
beslutet för att fastställa om målet är uppnått. Vidare beskriver de att om företaget följer 
denna process kommer de därmed kunna tillmötesgå de egenskaper som ett strategiskt 
beslut karaktäriseras av.  
 
Hart (1992, s. 329) menar att forskning på senare år betonat vikten av medlemmarnas 
engagemang i utformningen av en strategi och att detaljerna kring strategin får 
utvecklas över tid medan ledarnas fokus ligger i vilken riktning man ska gå. Vidare 
beskriver författaren att flera forskare har utvecklat det här tankesättet och menar att den 
strategiska beslutsprocessen påverkas av ledarnas vision och starka företagsvärderingar. 
Detta stämmer väl överens med Socea (2012, s. 49) som menar att det är ledningens 
vision som påverkar det strategiska beslutet. Hart (1992, s. 329) menar att istället för att 
vara omfattande, som den rationella modellen föreslår, ska ledarna hellre skapa en 
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generell vision som ska kunna hjälpa medlemmarna i deras handlande. Vidare 
diskuterar författaren att ledarnas roll i teorin har skiftat från att vara ’kommendör’ till 
’sponsor’, där kommendören formulerar strategin från toppen för att sedan förmedla den 
vidare till organisationen medan det i sponsorns fall innebär att strategin växer fram på 
en lägre nivå och knappt är märkbar för ledarna i toppen. Hart & Banbury (1994, s. 252) 
beskriver även att medlemmarnas roll tagit olika uttryck där ’den gode soldaten’ 
inneburit att medlemmarna genomför strategin som tilldelats från toppen medan 
’entreprenören’ inneburit att medlemmarna själva haft kontrollen över strategins 
utformning. Enligt Hart (1992, s. 330) består den strategiska beslutsprocessen 
huvudsakligen av: i) Rationalitet, hur omfattande, uttömmande och analytisk processen 
kan vara och att graden av rationalitet begränsas av beteendemässiga faktorer. ii) 
Ledarnas symboliska roll, hur väl ledarna kan formulera en tydlig strategisk vision och 
sedan få medlemmarna att anta den. iii) Implementeringsproblem, medlemmarna i 
organisationens medverkan och roll när strategin utformas.  
 
Eisenhardt (1992, s 35) menar att ända sedan Simons (1955, s. 99) ifrågasättande av ’the 
economic man’ har forskning om strategiskt beslutsfattande kommit långt men att denna 
debatt inte längre är speciellt kontroversiell utan det krävs en bredare kunskap på 
området. Eftersom strategiska beslut därmed kan skilja sig åt företag emellan 
(Rajagopolan et al., 1993, s. 351) blir det intressant att i studien se hur det ter sig för de 
studerade fastighetsbolagen. Harrissons & Pelletier (1995, s. 54) belyser ovan sex 
viktiga faktorer som är väsentliga för att ett beslut ska karaktärisera sig som strategiskt. 
Därmed vill vi titta närmare på hur fastighetsbolagen förhållit sig till detta i valet av K-
regelverk. En tydlig strategisk vision eller en stark företagsvision kan också påverka den 
strategiska beslutsprocessen (Hart, 1992, s. 329; Socea, 2012, s. 49). Vi vill därav också 
studera om fastighetsbolagen har en klar uppfattning om detta och hur den i så fall 
påverkar valet mellan K2 och K3.  
 
4.1.4 Strategiskt förhållningssätt 
Simon (1993, s. 44) beskriver att strategier är det som behandlar de stora besluten. 
Begreppet strategi har många olika definitioner men grundtanken är i stort densamma 
(Mintzberg, 1978, s. 935).  

 
“Forward-looking plans that anticipate change and initiate actions to take advantage 

of opportunities that are integrated into the concept or mission of the company” 
(Newman & Logan, 1971, s. 7) 

 
Den här definitionen menar att en strategi är en välformulerad plan med syftet att nå ett 
visst utsatt mål (Slevin & Covin, 1997, s. 189).  
 

”A pattern in a stream of decisions” (Mintzberg, 1978, s. 935) 
 

Här definieras en strategi mer som en handling som på förhand nödvändigtvis inte är 
planerad utan att den istället växer fram med tiden (Slevin & Covin, 1997, s. 189). 
Strategier kan därmed både vara planerade på förhand eller växa fram med tiden (Titus 
et al., 2011, s. 446). Enligt Mintzberg & Waters (1985, s. 259) är man aldrig utan en 
strategi, det handlar bara om olika grad av planering. Alla strategier har framväxta eller 
planerade egenskaper (Mintzberg, 1994, s. 111). Men en strategi består inte till hälften 
av vardera utan egenskaperna varierar (Slevin & Covin, 1997, s. 190). Enligt Mintzberg 
& Waters (1985, s. 258-259) måste en helt planerad strategi innehålla tydliga riktlinjer 
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för att undvika eventuella missförstånd om det utsatta målet, intentionerna bakom 
strategin måste också vara kända och får inte påverkas av företagsmiljön. Vidare 
beskriver de att strategier därmed inte kan vara helt planerade då intentionerna inte får 
påverkas av företagsmiljön eftersom det innebär att företagsmiljön måste kunna 
kontrolleras, vilket är omöjligt. En effektiv strategi har dock inslag av att vara både 
framväxt och planerad (Slevin & Covin, 1997, s. 191).  
 
Eftersom tidigare studier till största del fokuserat på vad en strategi är och studier om 
hur strategier utformas efterfrågats har Mintzberg & Waters (1985, s. 257) i sin studie 
undersökt detta. De delar upp strategier i två ytterligheter där den ena är oplanerad och 
växer fram med tiden medan den andra är helt planerad. En framväxt strategi innebär att 
man med tiden lär sig vad som fungerar tillskillnad från en planerad strategi (Mintzberg 
& Waters, 1985, s. 271; Titus et al., 2011, s. 446). Mintzberg & Waters (1985, s. 271) 
menar att en framväxt strategi inte betyder kaos bara för att den följer ett oavsiktligt 
mönster. Enligt Simon (1993, s. 134) måste företag vid strategiskt beslutsfattande 
försöka förutse framtiden, snabbt hitta nya alternativ och effektivt kunna införa nya 
strategier för att på bästa sätt möta den snabbt föränderliga företagsmiljön. Att utvärdera 
och fatta ett beslut är de sista stegen i beslutsprocessen men de är inte de viktigaste 
stegen (Simon, 1993, s. 141). Enligt Simon (1993, s. 131) är det i början av 
beslutsprocessen som de viktigaste stegen för utformandet av en strategi tas. Simon 
(1993, s. 141) menar därmed att de viktigaste komponenterna i en strategi är att 
identifiera alternativ, möjligheter och problem. Eftersom Mintzberg & Waters (1985, s. 
259) menar att man aldrig är utan en strategi utan att det bara handlar om olika grad av 
planering blir det intressant för oss att studera hur fastighetsbolagens strategi gällande 
valet mellan K2 och K3 utformat sig. Vi vill också titta närmare på hur 
fastighetsbolagen förhållit sig till de första kritiska stegen i beslutsprocessen i valet 
mellan K2 och K3 eftersom Simon (1993, s. 131) menar att de är de viktigaste stegen i 
utformandet av en strategi.  
 
4.1.5 Företagsmiljö och organisationsstruktur 
En organisation är enligt Mintzberg & Waters (1985, s. 258) en samling personer som 
tillsammans ska fullfölja ett uppdrag. Organisationer har olika möjligheter att kunna 
hålla fast vid strategier eftersom företagsmiljöer skiljer sig åt (Covin et al., 1997, s. 21). 
Enligt Ward et al. (1995, s. 100) är företagsmiljön komplex och en enormt viktig faktor 
i utformningen av en strategi eftersom den erbjuder både möjligheter och hot. Socea 
(2012, s. 50) menar att det är främst ledningen som är delaktig i utformningen av en 
strategi och att den måste fatta ett strategiskt beslut när möjligheter eller hot uppenbarar 
sig. Vidare beskriver författaren att det inte finns någon garanti för att ledningen alltid 
väljer det bästa alternativet för att företagsmiljön är så komplex. Enligt Goll & Rasheed 
(1997, s. 584) kan en företagsmiljö som erbjuder många möjligheter ha ett överflöd av 
resurser till att fatta ett rationellt beslut även om beslutsfattarna själva anser att ett 
rationellt beslut inte är nödvändigt. Covin et al. (1997, s. 24-25) beskriver att en 
företagsmiljö med hög konkurrens, osäkerhet och få möjligheter erbjuder färre 
strategiska möjligheter tillskillnad från en företagsmiljö med hög tillväxt, lönsamhet 
och med många möjligheter. Castrogiovanni (1991, s. 543) menar att om företagsmiljön 
erbjuder fler möjligheter blir det lättare för företag att nå sina mål och överleva till 
skillnad från om möjligheterna är begränsade eftersom att det innebär sjunkande tillväxt 
och ökande konkurrens.  
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Enligt Goll & Rasheed (1997, s. 584) talar flera tidigare teorier för att företagsmiljön är 
avgörande för hur pass rationell beslutsprocessen kan te sig. De menar att en rationell 
beslutsprocess kräver mer tid och i en snabbt föränderlig företagsmiljö skulle en sådan 
process vara oerhört tidskrävande och därmed opassande. Medan Eisenhardt (1989a, s. 
544) istället visade på att framgångsrikt beslutsfattande i en snabbt föränderlig 
företagsmiljö var beroende av att mer information användes, att fler alternativ 
övervägdes och att man i större utsträckning använde sig av rådgivning. Goll & 
Rasheed (1997, s. 584) definierar en komplex företagsmiljö som att företag måste 
använda en högre grad av rationalitet för att öka sin förståelse av omvärlden. Vidare 
diskuterar de att om företagsmiljön är komplex påverkar den strategins utformning 
eftersom den kan begränsa alternativen och informationen som används för att utvärdera 
alternativen. Mintzberg & Waters (1985, s. 271) menar att de som använder sig av en 
framväxt strategi är öppnare, flexiblare och mer mottaglig för utveckling vilket är 
egenskaper som efterfrågas i osäkra och komplexa företagsmiljöer som är svåra att 
kontrollera. Vidare diskuterar författarna att en framväxt strategi passar bäst i en 
företagsmiljö där det är viktigt att kunna agera på förhand. Författarna beskriver också 
att en planerad strategi kräver mer kontroll från ledningen men att en kontrollerande 
strategi ibland kan vara nödvändig för att leda organisationen i rätt riktning.  
 
I enlighet med Mintzberg & Waters (1985) forskning påverkas strategier också av 
organisationsstrukturen (Slevin & Covin, 1997, s. 193). Enligt Slevin & Covin (1997, s. 
193-194) har forskningen valt att dela in den i mekanisk eller organisk struktur. Vidare 
diskuterar författarna att en mekanisk struktur innebär ett kontrollerat beslutsfattande 
med tydliga regler och tillvägagångssätt där informationen starkt kontrolleras och följs 
upp av noggrann rapportering. Fortsättningsvis förklarar författarna att en organisk 
struktur istället innebär ett öppnare beslutsfattande med större anpassningsförmåga, 
flexibilitet och färre regler. Planerade strategier är mer vanligt förekommande i 
företagsmiljöer med färre möjligheter, så som organisationer med mekanisk struktur, 
medan framväxta strategier å sin sida är mer vanligt förekommande i företagsmiljöer 
som erbjuder mer möjligheter, så som organisationer med organisk struktur (Mintzberg 
& Waters, 1985, s. 269; Slevin & Covin, 1997, s. 190). Detta är i sig inget 
kontroversiellt eftersom färre möjligheter innebär att strategin noggrannare måste 
planeras och kontrolleras för att ingenting ska lämnas åt slumpen, vilket är typiskt för 
den mekaniska strukturen (Mintzberg & Waters, 1985, s. 271; Covin et al., 1997, s. 24-
25). Slevin & Covin (1997, s. 194) beskriver att det här inte betyder att företag med en 
mekanisk struktur presterar bättre. Vidare förklarar de att det innebär bara att planerade 
strategier är bättre lämpade för dessa på samma sätt som framväxta strategier är bättre 
lämpade för en organisk struktur.   
 
Enligt Harrison & Pelletier (2000, s. 107) innebär strategiskt beslutsfattande att effektivt 
matcha företagsmiljöns möjligheter och hot med organisationens förmågor och resurser. 
Företagsmiljön beskrivs ha en stor påverkan på utformandet av en strategi och dess 
möjligheter (Covin et al., 1997, s. 24-25; Ward et al., 1995, s. 100). Därmed finner vi 
det intressant att studera hur fastighetsbolagen upplever sin företagsmiljö och vilken 
påverkan den kan ha för den strategiska utformningen av K-regelverk. Strategins 
utformning kan också påverkas av organisationsstrukturen (Slevin & Covin (1997, s. 
193-194), varpå vi även vill titta närmare på hur fastighetsbolagens strukturer ser ut och 
dess påverkan på redovisningsvalet.  
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4.2 Redovisningsval  

“An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence  
(either in form or substance) the output of the accounting system in a particular way” 

(Fields et al., 2001, s. 256) 

Enligt Watts (1992, s. 235) är det viktigt att studera valet av redovisningsmetod för att 
få en ökad förståelse för redovisningens inflytande på samhället. Val av 
redovisningsmetod kan ses som ett strategiskt beslut eftersom beslut är en av de 
viktigaste aktiviteterna för ett företags fortlevnad och utveckling (Socea, 2012, s. 48). 
Ett av redovisningens främsta syften är att förmedla information som ligger till grund 
vid beslutsfattande (Collin et al., 2009, s. 145; Mitchell et al., 2015 s. 854). 
Redovisningsinformationen hjälper även till att reducera företagsmiljöns komplexitet 
och osäkerhet (Socea, 2012, s. 50). Fields et al. (2001, s 256) menar att den 
grundläggande frågan studier om redovisningsval adresserar är om redovisning 
verkligen är nödvändigt? I en idealisk värld är marknaden perfekt vilket gör finansiella 
upplysningar irrelevanta och därmed också redovisning och reglering (Holthausen & 
Leftwich, 1983, s. 81; Watts & Zimmerman, 1990, s. 133; Fields et al., 2001, s 256). 
Enligt Holthausen & Leftwich (1983, s. 77-78) kan valet av redovisningsmetod 
antingen vara av tvingande eller frivillig karaktär och det kan leda till ekonomiska 
konsekvenser. Vidare beskriver de att ekonomiska konsekvenser beror på förändrade 
kassaflöden, vilket i sin tur kan påverka välståndet hos företagens avtalsparter och även 
inverka på beslutsfattandet. Med avtal syftar de till de avtal som behandlar ledningens 
ersättning, låneavtal och statliga avtal. Vidare beskriver de att i en perfekt marknad är 
avtalskostnader irrelevanta och därmed kommer de inte påverka vare sig företagsvärdet, 
ledningens välmående, investerare, revisorer eller beslutsfattare så väl som valet av 
redovisningsmetod. I verkligheten är dock inte marknaden perfekt vilket gör 
redovisning och reglering nödvändig för att kunna hantera en imperfekt marknad där 
faktiska avtalskostnader existerar (Fields et al., 2001, s. 256; Holthausen & Leftwich, 
1983, s. 78). Enligt Fields et.al. (2001, s. 263) är det ett måste att marknaden är 
imperfekt för att valet av redovisningsmetod ska vara av betydelse.  
 
Förr utgick man ifrån att valet av redovisningsmetod berodde på företagets karaktär 
(Sorter et al., 1964, s. 192) vilket senare, till viss del, kompletterats av Watts & 
Zimmermans positiva redovisningsteori (1977; 1978). Den positiva redovisningsteorin 
menar att faktorer som företagets karaktär eller storlek är avgörande i valet av 
redovisningsmetod (Dhaliwal et al., 1982, s. 42; Holthausen & Leftwich, 1983, s. 79; 
Watts & Zimmerman, 1978, s. 115). Enligt Milne (2002, s. 371) har sambandet mellan 
företagsstorlek och valet av redovisningsmetod visat starkast empiriskt stöd. Enligt 
Holthausen & Leftwich (1983, s. 82) kan man se att olika branscher oftast följer samma 
val av redovisningsmetod och att valet även påverkas av den metod som ligger mest i 
tiden. Tidigare forskning har visat på att olika bakomliggande faktorer påverkar valet av 
redovisningsmetod och att det inte beror på slumpen (Dhaliwal et al., 1982, s. 42). Valet 
av redovisningsmetod kan också bero på vana, sed eller att man kopierar andra 
(Holthausen & Leftwich, 1983, s. 82). Enligt Fields et al. (2001, s 256-257) har forskare 
i mer än femtio år varit motiverade att studera redovisningsval men att det saknats 
enighet om vilka syften det ska tjäna. Vidare diskuterar de att valet av 
redovisningsmetod kan bero på ett opportunistiskt beteende eller graden av information 
man vill förmedla till intressenterna. Enligt Watts & Zimmerman (1979, s. 274) är det 
dock svårt att välja en redovisningsmetod som tillgodoser alla parters önskan. Därmed 
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finner vi det intressant för studien att titta närmare på olika bakomliggande faktorer som 
kan påverka onoterade mindre fastighetsbolag i deras val av K2- och K3- regelverk, 
eftersom val av redovisningsmetod inte tycks bero på slumpen.  
 
4.2.1 Redovisningsteori 
Demski (1973, s. 718) beskriver att en av de vanligaste redovisningsteorierna är den 
normativa teorin som förklarar hur redovisningen bör utformas. Enligt Demski (1973, s. 
721-722) brister dock den normativa teorin i att kunna förklara varför man väljer en 
redovisningsmetod framför en annan. Detta är någonting som den positiva 
redovisningsteorin tagit hänsyn till och försöker istället bidra till en ökad förståelse för 
valet av redovisningsmetod (Deegen & Unerman, 2011, s. 255). Enligt Kaplan & 
Ruland (1991, s. 366-367) är den positiva redovisningsteorin en deskriptiv teori och de 
menar att både den normativa och den deskriptiva teorin behövs eftersom att de främjar 
varandra. Redovisningsteori kan delas in i tre olika perspektiv: 
informationsperspektivet, effektiva finansiella avtal och opportunistiskt beteende 
(Holthausen, 1990, s. 207; Watts & Zimmerman 1990, s. 132-133).   
 
1. Informationsperspektivet 
Enligt Watts & Zimmerman (1990, s. 132) bygger informationsperspektivet på tidigt 
utvecklade finansiella modeller som försökte förklara sambandet mellan redovisning 
och aktiepris eller avkastning med hjälp av redovisningsinformation. Vidare beskriver 
de att det här perspektivet inte kunde svara på varför man väljer mellan olika 
redovisningsmetoder, istället gav det en djupare insikt i marknadens användande av 
redovisningsinformationen. Holhausen & Leftwich (1983, s. 112) menar i sin tur att om 
ett företag har möjlighet att tillhandahålla information om ledningens framtida 
förväntningar av kassaflöden kommer detta i sin tur att gynna dem själva och att de 
därmed väljer den redovisningsmetod som ger dem den möjligheten. Varför 
informationsperspektivet inte kan förklara valet av redovisningsmetod, menar Watts & 
Zimmerman (1990, s. 132-133), beror på att perspektivet bygger på finansiella 
antaganden att företagsvärdet är oberoende av valet av redovisningsmetod. De menar 
också att valet av redovisningsmetod i och med detta kommer vara irrelevant eftersom 
det därmed inte finns någon anledning att försöka förklara valet i en perfekt marknad.  

2. Effektiva finansiella avtal 
Det här perspektivet tar hänsyn till både informationskostnader och 
transaktionskostnader vilket därmed ger en bättre förklaring till valet av 
redovisningsmetod (Watts & Zimmerman, 1990, s. 132). Enligt Holthausen (1990 s. 
207) finns mycket forskning på området som inneburit att man studerat olika 
ekonomiska konsekvenser valet av redovisningsmetod för med sig. Ekonomiska 
konsekvenser uppstår när redovisningsinformationen förändras vilket därmed påverkar 
de parter vars välmående är beroende av informationen för sina finansiella avtal eller 
beslut (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 77-78). Watts & Zimmerman (1990, s. 133) 
beskriver att senare utvecklade finansiella modeller även inkluderar kostnader för 
skulder, det vill säga kostnader för att bli bankrutt och agentkostnader i kombination 
med skatter för att finna en optimal kapitalstruktur. Vidare beskriver de att agentkostnad 
är extra relevant för valet av redovisningsmetod eftersom att agentkostnader är något 
man vill minimera i redovisningen. Företag kommer välja den redovisningsmetod som 
visar på en låg agentkostnad mellan företagets olika avtalspartners för att maximera 
företagsvärdet (Holthausen, 1990, s. 207, Watts, 1977, s. 58). Enligt Fields et al. (2001, 
s. 261) kan valet av redovisningsmetod starkt påverkas av företagets avtalspartners. 
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3. Opportunistiskt beteende 
Holthausen (1990, s. 208) förklarar att det här perspektivet också är ett välbehandlat 
område inom redovisningsforskningen.  Vidare beskriver han att perspektivet grundar 
sig i ett opportunistiskt beteende som kommer påverka valet av redovisningsmetod. 
Christe & Zimmerman (1994, s. 541) beskriver att med ett opportunistiskt beteende 
menas att ledningen fattar ett beslut för att maximera den egna nyttan på bekostnad av 
andra. Gordon (1964) var i sin studie en av de första att anta att ledningens 
nyttomaximering påverkar valet av redovisningsmetod och att ledningen väljer 
redovisningsmetod för egen vinnings skull. Watts & Zimmerman (1978, s. 114) menar 
att valet av redovisningsmetod kommer bero på att ledningen vill maximera den egna 
nyttan, där nyttan ligger i företagets aktiepris och ledningens kompensation. Genom ett 
opportunistiskt beteende kommer därmed företagsvärdet att öka (Holthausen, 1990, s. 
209). 
 
Perspektiven kommer nedan behandlas närmare för att öka förståelsen för 
fastighetsbolagens val av K-regelverk. Detta eftersom alla tre perspektiv kan förklara 
valet av redovisningsmetod (Holthausen, 1990, s. 209). 
 
4.2.2 Agentkostnad, informationsasymmetri och intressenter 
Agentkostnad 
Fields et al. (2001, s. 255) har identifierat tre områden som belyser vikten av 
redovisningsval: agentkostnad, informationsasymmetri och externa effekter som 
påverkar utomstående parter. Alla tre områden hör ihop med att marknaden är imperfekt 
vilket därmed också kommer ha betydelse för valet av redovisningsmetod (Fields et al., 
2001, s. 257). Det mesta av forskningen angående agentteorin har varit normativ men 
Jensen & Meckling valde istället att fokusera på agentteorins positiva aspekter (Jensen 
& Meckling, 1976, s. 309-310; Watts, 1977, s. 55). Enligt Jensen & Meckling (1976, s. 
308) är ett avtal mellan två olika parter en agentrelation. Vidare beskriver de att den 
uppstår när en part, principalen, kopplar in en annan part, agenten, att utföra någon form 
av tjänst för den först nämndes räkning vilket medför att agenten får hantera en del av 
beslutsfattandet. Lambert (2001, s. 6) beskriver att principalen exempelvis kan bestå av 
företagets styrelse eller ägare. Den normativa teorin fokuserar på hur man ska få 
agenten att agera för att fatta ett beslut som maximerar principalens nytta medan den 
positiva teorin istället fokuserar på relationen mellan agenten och principalen (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 309-310). Fama (1980, s. 288-289) menar att i den normativa teorin 
framställs individen i likhet med ’the economic man’, där individen målmedvetet verkar 
för att maximera företagsvärdet. Vidare beskrivs att även om Jensen och Meckling 
(1976) valde att gå emot den normativa teorin och den klassiska bilden av en 
organisation antar de ändå att agenten har ett rationellt och nyttomaximerande beteende.  
 
Enligt Jensen & Meckling (1976, s. 308) uppstår agentproblem när båda parterna strävar 
efter att maximera den egna nyttan, något som ökar risken för att agenten inte agerar i 
principalens intresse. Vidare beskriver författarna att det är omöjligt att se till att 
agenten fattar ett optimalt beslut å principalens vägnar utan att det uppstår en slags 
agentkostnad. Agentkostnader uppstår när principalen vill förhindra agenten att avvika 
från principalens intressen genom exempelvis övervakning, handledning eller olika 
incitamentsystem (Fama & Jensen, 1983, s. 304; Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 
Enligt Lubatkin et al. (2007, s. 45) uppstår agentproblem när agenten agerar i 
egenintresse eller medvetet undanhåller information, vilket i sin tur leder till 
agentkostnader för principalen eftersom den måste investera i övervakning eller olika 



 29 

incitament för att undvika potentiella förluster. Agentkostnader uppstår på grund av att 
agenten har ett opportunistiskt beteende som denne kommer att agera efter om det inte 
begränsas och detta grundar sig att agenten är rationell och vill maximera den egna 
nyttan (Lubatkin et al., 2007, s. 46). Eisenhardt (1989b, s. 58) menar att agentproblem 
uppstår när parterna har olika mål och är olika riskbenägna vilket därmed leder till att de 
föredrar användandet av olika åtgärder. Vidare beskriver författaren principalens 
svårighet att kontrollera om agenten verkligen gör ett bra jobb. Den anlitade agenten 
kan också ha en större kompetens vilket gör det än svårare för principalen att 
kontrollera att allt går rätt till (Eisenhardt, 1989b, s. 61). 
 
Enligt Fields et al. (2001, s. 257) har redovisning en stor betydelse i en agentrelation 
speciellt i den mån den kan minska agentkostnaden. Fama & Jensen (1983, s. 304) 
menar att det är viktigt att ta hänsyn till agentproblem som kan uppstå i 
beslutsprocessen och att försöka kontrollera dem. Vidare resonerar Jensen & Meckling 
(1976, s. 328) att graden av agentkostnader varierar från företag till företag beroende på 
hur beslutsprocessen för företagen ser ut. Vidare förklarar de att det beror på om 
företagsledningen har ett opportunistiskt beteende eller om det kan tillämpa egna 
preferenser vid beslutsfattandet. Lubatkin et al. (2007, s. 45-46) menar att agentteorin 
bygger på ett flertal förenklingar där alla aktörer agerar i egenintresse och därmed 
utesluter andra sociala faktorer som kan ha en inverkan. Kaplan & Ruland (1991, s.362) 
menar att agentteorin har en mängd begränsningar, speciellt vad det gäller att förklara 
varför efterfrågan av revisorer ökar när revisorer inte skulle efterfrågas i en värld som 
beskrivs i enlighet med agentteorin. Enligt Lubatkin et al. (2007, s. 53) är studien av 
Jensen & Meckling (1976) fortfarande dominerande inom området men de menar att 
deras studie tar större hänsyn till verklighetens komplexitet. Vidare beskriver de att 
principalens begränsade rationalitet och agentens opportunistiska beteende relaterar till 
företagets sociala omgivning.  
 
Valet mellan K2 och K3 kan ses som ett komplext beslut för fastighetsbolagen. 
Komplexa beslut innebär att mycket information måste samlas in och att mycket 
kunskap och erfarenhet krävs och man kan komma att behöva ta hjälp från utomstående 
(Socea, 2012, s. 49). När vi sett att information och kunskap om K-regelverket 
eftersökts och att valet kan ses som ett komplext beslut finner vi det intressant att 
studera om fastighetsbolagen tagit hjälp utifrån av revisorer/konsulter vid deras val av 
redovisningsmetod. Relationen mellan fastighetsbolagen och revisorn/konsulten 
kommer i så fall utgöra en agentrelation där principalen i denna studie kommer 
motsvara fastighetsbolaget och agenten revisorn/konsulten. Agentrelationen som 
uppstår kan komma att påverka valet mellan K2 och K3 och därmed kommer vi titta 
närmare på agentrelationens betydelse vid valet och den agentkostnad som kan komma 
att uppstå när extern hjälp utifrån efterfrågas. Revisorn/konsulten, agenten, antas i teorin 
ha ett rationellt och nyttomaximerande beteende och detta är någonting vi vill studera 
närmare eftersom en nyttomaximerande agent kan komma att rekommendera ett 
alternativ framför det andra, för egen vinnings skull.  
 
Informationsasymmetri  
Steinle et al. (2014, s. 124) menar att i början av en agentrelation kommer parternas 
förtroende för varandra utmanas av den potentiella risken för att agenten agerar i 
egenintresse på grund av informationsasymmetri. Fields et al. (2001, s. 257) beskriver 
att när en part har mer information än den andra leder det till informationsasymmetri 
och detta uppstår när marknaden inte kan kommunicera information effektivt.  
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Putterman (1993, s. 374) menar att när informationen brister i effektivitet beror detta på 
begränsad rationalitet eller informationsasymmetri. Lubatkin et al. (2007, s. 46) menar 
att företagsledarna har en begränsad kontroll av den dagliga verksamheten och är 
begränsat rationella vilket gör att informationsasymmetri ligger i alla företags natur. 
Enligt Bartov & Bodnar (1996, s. 398) är företag mer benägna att välja en informativ 
redovisningsmetod om de har problem med informationsasymmetri. Redovisningen 
kommer tillhandahålla och kommunicera olika information till intressenterna beroende 
på valet av redovisningsmetod (Fields et al., 2001, s. 257). Detta innebär att 
informationsasymmetri kan komma att uppstå i agentrelationen mellan fastighetsbolaget 
och agenten om revisorn/konsulten besitter mer kunskap på området, varpå vi finner det 
intressant att studera fastighetsbolagens grad av informationsasymmetri och om 
fastighetsbolagen upplever att revisorn/konsulten agerat utifrån egna intressen. 
Informationsasymmetri kan även uppstå beroende på vilket av K-regelverken 
fastighetsbolagen väljer att tillämpa eftersom det ena är mer omfattande än det andra. 
Därmed kommer de förmedla olika mängd information och detta är något som vi också 
vill se om fastighetsbolagen förhållit sig till vid valet.   
 
Intressenter 
Enligt Haley & Palepu (2001, s. 405-406) är syftet med redovisningen att delge 
information till företagets utomstående intressenter och informationen är avgörande för 
att marknaden ska kunna fungera effektivt. Enligt Mitchell et al. (2015, s. 857) består ett 
företags intressenter huvudsakligen av anställda, kunder, leverantörer, aktieägare och 
samhället. Vidare beskriver författarna att graden av intressenter varierar mellan olika 
branscher, kulturer och sektorer. Fields et al. (2001, s. 259) menar att när ledningen har 
ett opportunistiskt beteende är det troligt att det skadar företagets intressenter eftersom 
incitament finns att framhäva den information som gynnar dem själva bäst.  Jensen 
(2001, s. 297) menar att ledningens beslut ska ta hänsyn till alla företagets olika 
intressenter eftersom alla intressenter har olika behov. Enligt Bowen et al. (1995, s. 255) 
influerar de krav och önskemål som råder mellan företag och deras intressenter 
företagsledningen att välja en redovisningsmetod som ökar inkomsten på lång sikt. Det 
beror på att intressenter använder sig av både tidigare och nuvarande resultat för att 
bedöma ett företags ställning och för att kunna se till att deras krav uppfylls (Bowen et 
al., 1995, s. 260). Enligt Fields et al. (2001, s. 281) kan företag ha incitament till att 
förändra redovisningen för att påverka intressenterna som använder sig av 
redovisningsinformationen. Det kan exempelvis röra sig om att ett företag väljer en 
redovisningsmetod som innebär en reducerad skatt vilket i sin tur innebär en ökning av 
kassaflödet (Fields et al., 2001, s. 284). Healy & Palepu (2001 s. 406) menar att valet av 
redovisningsmetod kommer påverkas av intressenterna och att det beror på 
informationsasymmetri och agentproblem. Valet av redovisningsmetod kan därmed 
påverkas av fastighetsbolagens intressenter och den information man vill förmedla med 
redovisningen varpå vi finner det intressant att studera intressenternas inflytande vid 
valet. Eftersom graden av intressenter kan variera mellan olika branscher vill vi också 
titta närmare på hur det ser ut för de studerade fastighetsbolagen.  

4.2.3 Ledningens incitament 
En av de största teorierna för att förklara valet av redovisningsmetod är positiv 
redovisningsteori (Collin et al., 2009, s. 145). Gordon (1964, s. 261-262) var ett tidigt 
exempel på det som kommit att kallas positiv redovisningsteori (Watts & Zimmerman, 
1990, s. 148). Watts & Zimmerman (1978) vidareutvecklade sedan den positiva 
redovisningsteorin (Collin et al., 2009 s. 142). Enligt Watts & Zimmerman (1978, s. 
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113-114) beror valet på ledningens incitament. Vidare beskriver de att ledningen vill 
maximera den egna nyttan, det vill säga aktiepriset och kompensationen och att 
ledningens incitament är faktorer som påverkar nyttan, exempelvis skatter, reglering 
och politisk påverkan. De menar därmed att ledningen kommer välja den 
redovisningsmetod som gynnar dem själva och beskriver ledningen i likhet med ’the 
economic man’. Enligt Fields et al. (2001, s. 259) kan incitamenten till ledningens val 
av redovisningsmetod variera. De menar att orsaken till att man väljer exempelvis en 
redovisningsmetod som ger ett högre aktievärde kan vara att man vill få aktievärdet att 
framstå som högre eller att aktierna faktiskt är undervärderade, i vilket fall är det svårt 
att skilja de bakomliggande incitamenten åt. Watts & Zimmerman (1990, s. 135-136) 
beskriver att resultatmanipulering uppstår när ledningen utövar sin handlingsfrihet över 
redovisningen för att maximera företagsvärdet eller för att de har ett opportunistiskt 
beteende. Fields et al. (2001, s. 260) menar att om den förväntade nyttan inte är 
tillräckligt stor skulle en rationell ledning inte utöva resultatmanipulering. Enligt Kaplan 
& Roll (1972, s. 245) kan investerare se rakt igenom resultatmanipulering och de menar 
att det är respektlöst av ledningen att tro någonting annat eftersom det är alldeles 
uppenbart när en sådan metod använts.  
 
Enligt Zmijewzki & Hagerman (1981, s. 131) grundar sig Watts & Zimmermans (1978) 
teori på att ledningen vill nyttomaximera och att nytta och kompensation är positivt 
korrelerade. Grunden till positiv redovisningsteori ligger i ett rationellt beteende 
(Holhausen & Leftwich, 1983, s. 83; Collin et al., 2009, s. 167).  Däremot, på grund av 
att informationskostnader och transaktionskostnader existerar i en imperfekt värld, 
kommer rationaliteten begränsas och istället för en optimal nyttomaximering kommer 
en lagom tillfredställelse uppnås (Simon, 1979, s. 511; Collin et al. 2009, s. 146). Enligt 
Kaplan & Ruland (1991, s. 361) efterfrågas bättre specificering av teorins 
rationalitetsantagande. Milne (2002, s. 369-370) poängterar också så, att den positiva 
redovisningsteorin brister i att kunna förklara varför ledningen är nyttomaximerande 
och varför de vill värdemaximera. Lubatkin et al. (2007, s. 45-46) menar att faktorer 
som påverkar ledningen är komplexa och att andra faktorer också måste beaktas. Enligt 
Milne (2002, s. 369-370) har Watts & Zimmermans (1978) arbete ända sedan 
utvecklandet av teorin fått utså en enorm kritik men trots detta har forskare fortsatt att 
använda sig av den som utgångspunkt i sina studier. Milne (2002, s. 371) menar också 
att Watts & Zimmerman (1978) brister i att behandla frågan om socialt ansvar.  
 
För att förstå den positiva redovisningsteorins betydelse i valet av redovisningsmetod 
menar Collin et al. (2009, s. 146) att det är i avtalet mellan principalen och agenten som 
redovisningen har betydelse. Där kommer parterna tillsammans överens om vilken 
redovisningsmetod som ska tillämpas (Watts & Zimmerman, 1990, s. 136). Enligt 
Collin et al. (2009, s. 146) presumeras det att beslutet i slutändan ändå helt faller på 
agenten. Vidare beskriver de att vad som i forskning fått mest empiriskt stöd är att 
agenten kommer välja den redovisningsmetod som leder till en ökad kompensation. 
Därmed finns det olika uppfattningar om hur beslutet av redovisningsmetod tas när en 
agent är inkopplad varpå vi finner det intressant att studera hur stor påverkan 
revisorn/konsulten haft på beslutet i fastighetsbolagens fall. Det kan vara svårt att 
avgöra om valet av redovisningsmetod faktiskt grundar sig i ett opportunistiskt beteende 
från ledningens sida (Christe & Zimmerman, 1994, s. 539; Fields et al., 2001, s. 259). 
Studien kommer därmed fokusera på agentförhållandet och som Collin et al. (2009, s. 
146) också beskriver att det är i avtalet mellan de olika parterna som valet av 
redovisningsmetod kan komma att påverkas.  
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4.2.4 Val av redovisningsmetod 
4.2.4.1 Ekonomiska konsekvenser 
Enligt Holthausen & Leftwich (1983, s. 83) tar den positiva redovisningsteorin hänsyn 
till ekonomiska konsekvenser som härrör till valet av redovisningsmetod. Bonussystem, 
reglering, skatt, skuldsättning och politisk påverkan är ekonomiska konsekvenser som 
forskare har visat kan påverka valet av redovisningsmetod eftersom det påverkar 
ledningens nytta (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 83; Watts & Zimmerman, 1978, s. 
113-114). Om företag använder sig av bonussystem kopplade till företagets resultat 
kommer det driva ledningen att välja en redovisningsmetod som ökar intäkterna och 
därmed deras bonus eftersom att bonusen baseras på de redovisade intäkterna 
(Holthausen & Leftwich, 1983, s. 84; Watts & Zimmerman, 1990, s. 138). Enligt Gaver 
et al. (1995, s. 27) behöver det dock inte bero på resultatmanipulering utan det kan bero 
på att ledningen använder sig av en utjämningsmetod vilket gör att de under sämre tider 
ökar inkomsten och under bättre tider minskar den för att ändå uppnå den tilltänkta 
bonusen. Enligt Holthausen & Leftwich (1983, s. 85) begränsas företag av statlig 
reglering som de måste förhålla sig till i deras redovisning vilket därmed kan komma att 
påverka valet av redovisningsmetod. Zmijewski & Hagerman (1981, s. 131) menar att 
enligt Watts & Zimmermans (1978) teori kommer ledningen välja en 
redovisningsmetod som skjuter fram eller minskar skatten för att maximera den egna 
nyttan. Fields et al. (2001, s. 281-282) menar att företag vill minimera och undvika skatt 
och att de därmed väljer en redovisningsmetod som åstadkommer detta. Vidare 
beskriver de att det inte är speciellt svårt att förstå och att det inte finns någon anledning 
till varför ett företag inte skulle vilja minimera sina skattekostnader och ta hänsyn till 
skatteeffekter.  För företag med hög skuldsättningsgrad ökar sannolikheten att ledningen 
väljer en redovisningsmetod som ökar de redovisade intäkterna (Press & Weintrop, 
1990, s. 93; Watts & Zimmerman, 1990, s. 138; Zmijewski & Hagerman, 1981, s. 147). 
Enligt Zmijewski & Hagerman (1981, s. 143) beror det på att företag med högre 
belåning är mer begränsade av deras låneavtal. Större företag påverkas även i större 
utsträckning av politiska beslut och är därför mer benägna att välja en 
redovisningsmetod som undviker eventuella kostnader som uppstår vid politiska beslut 
och förändrar deras politiska synlighet (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 87-88; Watts 
& Zimmerman, 1990, s. 139).  
 
Enligt Jarva (2009, s. 1083) finns det dock andra ekonomiska konsekvenser som kan 
förklara valet av redovisningsmetod snarare än den positiva teorins opportunistiska 
beteende. Christe & Zimmerman (1994, s. 539) menar att det är svårt att fastställa om 
valet av redovisningsmetod verkligen beror på att ledningen vill nyttomaximera. Vidare 
beskriver de att tidigare forskning empiriskt bevisat att exempelvis skuldsättningsgrad 
och valet av redovisningsmetod hör samman. Författarna förklarar dock att detta kan 
bero på andra orsaker och inte ett opportunistiskt beteende. Christe & Zimmerman 
(1994, s. 562) visar i deras studie att effektivitet är ett bättra sätt att förklara valet av 
redovisningsmetod. Med effektivitet menar de att man väljer en redovisningsmetod som 
ökar kontrollen och främjar beslutsfattandet och att man väljer en metod som sänker 
skatter, skulder och kostnaden av förväntad opportunism. Enligt Scott (2011, s. 294) 
finns det en bristande överrensstämmelse om valet ens leder till ekonomiska 
konsekvenser. Vidare beskrivs att de som tror att valet inte för med sig några 
ekonomiska konsekvenser går emot vad som faktiskt upplevs i verkligheten av de som 
väljer redovisningsmetod. Därmed finner vi det intressant att studera ekonomiska 
konsekvenser som kan påverka fastighetsbolagens val av redovisningsmetod. Däremot 
anser vi att alla faktorer kan vara svåra att applicera på studien eftersom politisk 
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påverkan främst drabbar större företag (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 87-88) samt att 
det redan är synligt att fastighetsbolagen måste förhålla sig till statlig reglering 
(Holthausen & Leftwich, 1983, s. 85) vid BFN:s införande av K-regelverket. Vi har 
således valt att fokusera på om fastighetsbolagen tillämpar någon form av 
resultatbaserat bonus- eller kompensationsavtal för företagsledningen och även i vilken 
grad skatten kan ha påverkat detta val för att skatt anses påverka valet av 
redovisningsmetod i enlighet med både effektivitet och den positiva redovisningsteorin 
(Christe & Zimmerman, 1994, s. 562; Fields et al., 2001, s. 281-282; Watts & 
Zimmerman, 1978, s. 113-114).  
 
4.2.4.2 Ägarstruktur 
Enligt Dhaliwal et al. (1982, s. 52) påverkar företagets ägarstruktur valet av 
redovisningsmetod. Warfield et al. (1995, s. 62) menar att man bara genom att studera 
ett företags redovisning kan se vilken ägarstruktur som råder inom företaget. Dhaliwal 
et al. (1982, s. 41) skiljer på företag som styrs av ledningen och på företag som styrs av 
ägarna. Watts & Zimmerman (1978, s. 114) menar att företag som är ledningsstyrda har 
mer benägenhet att använda sig av en redovisningsmetod som ökar intäkterna till 
skillnad från företag som är ägarledda. Enligt Dhaliwal et al. (1982, s. 43) vill 
ledningsstyrda företag presentera ett positivt redovisat resultat av verksamheten för att 
hålla företagets aktieägare och övriga intressenter nöjda. Vidare beskrivs att detta är ett 
bevis för att ledningsstyrda företag kommer välja en redovisningsmetod som leder till 
ett högre redovisat resultat och ett starkt eget kapital. Detta stämmer väl överens med 
Watts & Zimmermans (1978, s. 114) antagande att ledningen vill maximera den egna 
nyttan genom att välja en redovisningsmetod som visar ett bra resultat. Ledningsstyrda 
företag påstås också vara mer benägna att tillämpa bonussystem baserat på det 
redovisade resultatet vilket också kan vara en orsak till att välja en redovisningsmetod 
som visar på ett högt resultat till skillnad från ett ägarlett företag som inte har samma 
strävan (Dhaliwal et al. 1982, s. 44). Enligt Smith (1976, s. 708) kan det bero på att ett 
ägarlett företag är mer intresserad av att sänka kostnaderna på grund av skatteskäl.  
Dhaliwal et al. (1982, s. 44) menar att ägarledda företag därmed är mer benägna att 
sänka eller dröja med att redovisa sina inkomster. Ägarstrukturen tycks därmed vara av 
betydelse vid val av redovisningsmetod vilket bidrar till att vi vill titta närmare på hur 
denna faktor påverkat valet av K-regelverk.  
 
4.2.4.3 Företagets egenskaper  
Företagets karaktär och storlek är faktorer som är avgörande i valet av 
redovisningsmetod (Dhaliwal et al., 1982, s. 42; Holthausen & Leftwich, 1983 s. 79; 
Watts & Zimmerman, 1978, s. 115). Enligt Holthausen & Leftwich (1983, s. 82) kan 
man se att man inom samma bransch ofta följer samma val av redovisningsmetod. Detta 
menar Tagesson et al. (2009, s. 354) också är fallet då valet av redovisningsmetod kan 
förklaras av att olika branscher vill förmedla olika grad av information. Collin et al. 
(2009, s. 164) menar istället att sambandet mellan val av redovisningsmetod och 
bransch inte alls är lika starkt. Holthausen & Leftwich (1983, s. 82) menar också att 
valet kan bero på vana, sed eller att man tillämpar den metod som är mest aktuell. Det 
blir därmed intressant för studien att se hur variabeln bransch påverkar 
fastighetsbolagen i deras val av redovisningsmetod eftersom tidigare studier visat på 
varierande resultat. Storlek, sed och vana har också har visat sig kunnat förklara valet av 
redovisningsmetod och vi vill därmed titta närmare på hur detta påverkat onoterade 
mindre fastighetsbolag i deras val av K-regelverk. 
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4.3 Sammanfattning av teorin 
 

”Ultimately, in any decision context, one theory is preferred to another theory 
if the benefits of making better decisions due to more accurate predictions exceed the 
resources consumed in making those decisions” (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 78) 

 
Studien ämnar undersöka vad som påverkar svenska onoterade mindre fastighetsbolag i 
deras val mellan K2- och K3-regelverket. Vi vill således öka förståelsen för vilka 
faktorer som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras 
val mellan två redovisningsmetoder. Teorier om beslut har i mer än femtio år 
sammanlänkats med teorier om redovisningsval för att förklara varför en 
redovisningsmetod väljs framför en annan (Socea, 2012, s. 47). Vi antar att inget 
redovisningsval kan tas utan att någon individ står bakom beslutet således har teorier 
om redovisningsval behandlats tillsammans med teorier om beslut för att kunna bidra 
till en ökad förståelse för fastighetsbolagens val av K-regelverk. Valet mellan K2 och 
K3 kan ses som ett strategiskt beslut eftersom beslutet anses komplext och kan påverkas 
av hur mycket information och kunskap de beslutsfattande besitter vid valet. Vilket 
Collin et al. (2009, s.143) också menar att graden av rationalitet kan förklara valet av 
redovisningsmetod. Ett strategiskt beslut kan påverkas av fastighetsbolagens strategiska 
förhållningssätt, företagsmiljö och organisations struktur. Eftersom valet av 
redovisningsmetod grundar sig i ett beslut och flera av teorierna som omfattar val av 
redovisningsmetod grundar sig på den normativa beslutsteorins beskrivning av the 
’economic man’ känns det relevant att tillsammans belysa dessa teorier för att förklara 
fastighetsbolagens val av redovisningsmetod. Valet av redovisningsmetod har visat sig 
påverkas av en mängd olika faktorer och valet tycks inte bero på slumpen (Dhaliwal et 
al., 1982, s. 42). De faktorer vi lyckats urskilja som kan tänkas påverka valet mellan K2 
och K3 och vara av väsentlighet för studien presenteras i figur 3. 
 
 

 
Figur 3. Sammanfattande modell av påverkande faktorer 
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5. Praktisk metod 
Metodkapitlet behandlar de metodval som ligger till grund för studiens praktiska 
utformning. Här presenteras mer konkret hur vi går tillväga för att samla in de data 
som ska leda fram till forskningsresultatet, det vill säga den empiriska analysen. Tanken 
är bidra till en inblick i hur den praktiska forskningen steg för steg har bedrivits, hur 
relevanta aspekter har behandlats samt vilka beslut vi tagit i studiens process.  
 
5.1. Datainsamlingsmetod 
5.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Eftersom studien ämnar tolka och förstå onoterade mindre fastighetsbolags val av 
redovisningsmetod är det viktigt att datainsamlingen utformas för att på bästa sätt kunna 
bidra till detta, därav studiens kvalitativa forskningsstrategi. Ahrne & Svensson (2015, 
s. 34) menar att den vanligaste kvalitativa forskningsstrategin omfattar intervjuer. Enligt 
Kvale & Brinkmann (2014, s. 17) är kvalitativa intervjuer ett sätt att komma nära 
intervjupersonens tankar vilket i sin tur genererar kunskap. Med kvalitativa intervjuer 
kan kunskap, känslor, sociala situationer och erfarenheter hos den enskilde 
respondenten nås (Ahrne & Svensson, 2015, s. 34; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19). 
När studiens syfte har som mål att skapa förståelse för ett visst beteende är detta ett bra 
tillvägagångssätt eftersom att information kan samlas in på nära håll, via ett direkt 
samtal och samtidigt kan respondenternas beteende och agerande studeras (Creswell, 
2014, s. 185; Rowley, 2012, s. 262). När denna studie ämnar bidra till en ökad 
förståelse och tolkning för fastighetsbolagens redovisningsval har därmed en kvalitativ 
intervjuform ansetts bäst lämpad för att komma nära respondenterna och skapa 
förståelse. En nackdel med kvalitativa studier är dock att de påverkas av forskarens 
subjektiva uppfattningar (Bryman & Bell, 2013, s. 416). Det är något vi haft i åtanke 
under forskningsprocessen. Vi är medvetna om att subjektiviteten kan ha påverkat 
studiens utformning men eftersom vi anses vara nybörjare i ämnet och utan några 
egentliga egenintressen av resultatet har därmed en kvalitativ studie ansetts bättre 
lämpad för att kunna tillgodose problemformulering och syfte. Vilket Saunders et al. 
(2012, s. 173) menar är avgörande för valet av datainsamlingsmetod. Kvalitativa 
intervjuer ger även en flexiblare frågeutformning när ordningsföljden kan varieras efter 
situationen (Ahrne & Svensson, 2015, s. 38). Det har också varit en avgörande faktor. 
När syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för har det känts nödvändigt att 
kunna ställa ytterligare följdfrågor vid behov för att minska eventuella missförstånd och 
kunna få en djupare insikt.  
 
5.1.2 Semistrukturerade intervjuer 
Två betydelsefulla intervjuformer vid kvalitativa metoder är ostrukturerade- och 
semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013, s. 475). En annan variant enligt 
Merriam (2014, s. 89) är välstrukturerade intervjuer och förklarar att alla de nämnda 
intervjuformerna skiljer sig åt. Vidare beskrivs att välstrukturerade intervjuer kan 
utforma sig som en verbal enkät där utformningen och ordningen på frågorna är 
statiska. Frågorna har därmed förbestämda svarsalternativ med lite utrymme för andra 
svar vilket gör att denna intervjumetod vid en kvalitativ studie inte skapar en god 
förståelse för hur intervjupersonerna upplever omgivningen (Hartman, 2004, s. 233; 
Merriam, 2014, s. 90). Eftersom studien ämnar nå en ökad förståelse och kunskap gör 
det att vi vill få tillgång till intervjupersonernas syn och uppfattningar vilket resulterat i 
att en välstrukturerad intervjuform inte känts aktuell. Med välstrukturerade intervjuer 
finns en stor risk att studien bara besvarar forskarens egna fördomar (Fejes & 
Thornberg, 2015, s. 82). Något vi vill undvika i största mån. Vid ostrukturerade 
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intervjuer ges istället ett större utrymme för intervjupersonerna att tala fritt (Bryman & 
Bell, 2013, s. 475). Enligt Merriam (2014, s. 89) kan denna intervjuform liknas vid ett 
vanligt samtal och är användbar när forskaren har svårt att ställa frågor på grund av 
bristande kännedom om ämnet. Detta hade kunnat anses passande i vårt fall men 
ostrukturerade intervjuer är vanligast vid etnografiska studier, observationer och 
fallstudier (Merriam, 2014, s. 89), vilket gjorde att denna intervjuform valdes bort. Vid 
kvalitativa metoder är dock semistrukturerade intervjuer vanligt förekommande 
(Rowley, 2012, s. 262). Semistrukturerade intervjuer är en blandning av 
välstrukturerade och ostrukturerade intervjuer och intervjupersonerna ges en möjlighet 
att svara fritt samt lämnas stort utrymme till att följdfrågor får ställas av forskaren 
(Bryman & Bell, 2013, s. 475; Merriam, 2014, s. 90). Semistrukturerade intervjuer är 
välanvända på grund av att de erbjuder en möjlighet att få fram relevant information 
från intervjupersonerna samt erbjuder ökad flexibilitet (Qu & Dumay, 2011 s. 246). 
Detta gjorde att vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna 
samla in den information som kan tänkas nödvändig för att öka förståelsen för vilka 
faktorer som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras 
val mellan två redovisningsmetoder. Med semistrukturerade intervjuer utformas en 
intervjuguide vilket ger en möjlighet att utveckla en lista med olika teman som 
intervjupersonerna sedan får besvara fritt (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Eftersom att 
studiens teoretiska referensram bygger på två huvudteman, beslut och redovisningsval, 
var denna metod således den som föll sig mest naturlig för att kunna besvara studiens 
problemformulering och syfte. Semistrukturerade intervjuer ger också möjlighet att 
kunna ställa följdfrågor för att få djupare information som tidigare nämnts väsentligt för 
studien.  
 
5.1.3 Konstruktion av intervjuguide 
En semistrukturerad intervju utgår från en intervjuguide med förbestämda teman som 
ska kartläggas under intervjun (Fejes & Thornber, 2015, s. 151). Även fast denna 
intervjuform kan anses relativt fri är det viktigt att vara förberedd innan intervjuerna och 
en intervjuguide underlättar för den information som ska samlas in och kan tänkas vara 
relevant för studien (Hartman, 2004, s. 281). Intervjuguiden kan innehålla 
välformulerade frågor men också bara bestå av de teman som ska beröras under 
intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 281). Detta medförde att en intervjuguide 
skapades, se appendix. 1, för att vi vid intervjutillfällena skulle kunna förhålla oss till 
samma innehåll och på det sättet stärka kvalitén på samtliga intervjuer samt lyckas 
fånga det studien ämnat undersöka. Studiens deduktiva angreppsätt innebär att vi först 
utfört en litteraturgenomsökning för att kunna utveckla studiens intervjuguide utefter 
den teoretiska referensramen. När den teoretiska referensramen var upprättad 
formulerades därefter intervjuguiden för att på så sätt säkerhetsställa att den sökta 
informationen var relevant.  Intervjufrågorna har därmed byggts upp utifrån den 
teoretiska referensramen för att studiens syfte på bästa sätt ska kunna uppnås och för att 
intervjuerna ska kunna kopplas till teorin. Intervjuguidens konstruktion följdes sedan av 
studiens förbestämda huvudkategorier, beslut och redovisningsval, där olika teoretiska 
teman satts upp som underkategorier för att kunna besvara studiens problemformulering 
och syfte.  
 
Det är viktigt att frågorna är noga formulerade för att respondenterna ska kunna ta till 
sig dem väl (Fejes & Thornberg, 2015, s. 151). Till varje tema utformades således 
välformulerade frågor som respondenterna sedan fick besvara fritt i enlighet med en 
semistrukturerad intervjumetod. Från tidigare forskning (Pelham & Wilson, 1996, s. 39; 



 37 

Slevin & Covin, 1997, s. 204-205) där frågor framkommit har även några av dem 
använts i studien för att kunna hålla en god kvalité. Dessa frågor har varit anpassade för 
en kvantitativ studie vilket gjort att de i denna studie formulerats om för att bli öppnare 
och bättre lämpa sig för en kvalitativ studie. Bryman & Bell (2013, s. 484) beskriver att 
en intervjuguide ska följa ett enkelt språk, samt innehålla frågor som följs åt i teman, de 
ska vara enkla att besvara och ledande frågor ska undvikas. Denna beskrivning av 
intervjuguidens uppbyggnad har därmed legat till grund för studiens intervjuguide. I 
tabell 1 beskrivs de kategorier och teoretiska teman studiens frågor är uppbyggda efter.  
 
Tabell 1. Intervjuguidens uppbyggnad   
 

Forskningsfråga Kategori Teoretiskt tema Frågor 

Vad påverkar 
svenska 

onoterade mindre 
fastighetsbolag i 
deras val mellan 

K2- och K3-
regelverk? 

  Bakgrund Företagsbakgrund 1 - 6, 33 

Beslut 
  Beslutsprocess 7 - 13 

Strategiskt 
förhållningsätt 14 - 18 

Redovisningsval 

Agentkostnad och 
informationsasymmetri 19 - 24 

Intressenter 25 - 28 

Val av 
redovisningsmetod 29 - 32 

 
5.1.4 Pilotstudie 
Den färdigställda intervjuguiden fick sedan testas på några utomstående personer med 
relevant bakgrund. Dessa personer bestod av en Seniorkonsult som är delägare på ett IT 
företaget med en beslutsfattande roll i företaget samt en person som arbetar inom 
redovisning och finansiering. Merriam (2014, s. 95) beskriver att för att intervjuerna ska 
kunna generera lämplig data till studien är frågorna av en stor betydelse. Därmed fick de 
utvalda personerna komma med konstruktiv kritik för att intervjuguiden skulle undvika 
eventuella missförstånd och för att minimera ledande frågor. Även handledaren har fått 
ta del av frågorna för att också kunna säkerhetsställa att frågorna mätte vad de var 
ämnande att mäta. Pilotstudien medförde relevant feedback när några av frågorna i 
intervjuguiden fick formuleras om till att bli mer öppna men inga större förändrar 
gjordes.  
 
5.2 Urval och urvalsteknik 
Två väsentliga urvalsmetoder är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 
(Merriam, 2014, s. 77). Vid ett sannolikhetsurval är det slumpen som avgör vilket gör 
att sannolikheten är lika stor för alla att bli utvalda till studien och därmed kan resultatet 
generaliseras på hela populationen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 270).  Denna studie 
utgår därmed inte från ett sannolikhetsurval eftersom det skulle kräva att alla onoterade 
mindre fastighetsbolag i Västerbotten varit med i urvalsprocessen och kräva fler än åtta 
stycken fastighetsbolag. Enligt Rowley (2012, s. 261-262) är det mer passande för en 
studie som bygger på intervjuer att istället välja ut lämpliga personer eftersom det ger 
en möjlighet nå en djupare information och kunskap. Vilket motsvaras av ett målstyrt 
urval (Bryman & Bell, 2013, s. 452). Att hitta rätt målgrupp som sitter på relevant och 
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god information är grundläggande för ett målstyrt urval i alla kvalitativa studier (Dalen, 
2015 s. 58; Sandelowski, 2000, s. 338). Ett målstyrt urval innebär att de individer eller 
företag som bäst lämpar sig svara på forskningsfrågan väljs ut för att kunna 
säkerhetsställa att studiens syfte uppnås (Bryman & Bell, 2013, s. 452; Creswell, 2014, 
s. 189; Saunders et al., 2012, s. 287). I och med detta har ett målstyrt urval, det vill säga 
ett icke-sannolikhetsurval gjorts där intervjupersoner på onoterade mindre 
fastighetsbolag valts ut eftersom de kan tänkas besitta den information och kunskap som 
varit nödvändig för att kunna uppnå studiens syfte.  
 
Med ett målstyrt urval kommer studien dock inte kunna uppfylla kravet på att urvalet 
ska representera en hel population och därmed bli generaliserbart. Däremot ämnar 
studien skapa förståelse och insikt och av den anledningen är denna urvalsform bättre 
lämpad för det. För att en studie ändå ska anses vara trovärdig ska antingen tolv 
intervjuer, kortare än 30 minuter, eller sex-åtta intervjuer motsvarande 60 minuter 
genomföras (Rowley, 2012, s. 263). Intervjuer och transkribering är en tidskrävande 
process vilket gör att antalet utvalda bör vara av ett hanterbart slag och att deras 
tillförande till studien noga beaktas i form av olika erfarenheter och bakgrund (Dalen, 
2015, s. 58; Rowley, 2012, s. 263). Det är av stor relevans att inte ta på sig för många 
intervjuer eftersom förarbetet och analysen är väsentliga delar som också kräver sin tid 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 130). För att tillföra studien trovärdighet har därmed åtta 
stycken onoterade mindre fastighetsbolag valts ut med noggrannhet eftersom vi velat 
försäkra oss om att tillräckligt med information erhålls samt finna individer med olika 
erfarenheter och kunskap på området samtidigt som studiens syfte uppnås.  
 
5.2.1 Urval av fastighetsbolag 
För att uppfylla studiens syfte har en viss målgrupp valts ut efter några på förhand 
fastställda kriterier. De utvalda fastighetsbolagen kategoriserar sig alla som mindre 
enligt definitionen i 3 §, kap.1 ÅRL (SFS 1995:1554), eftersom de ska ha varit tvungna 
att välja mellan K2 och K3. De avgörande faktorerna var därmed fastighetsbolagens 
nettoomsättning, balansomslutning samt antal anställda. När det visat sig att företagets 
storlek och val av redovisningsmetod har ett samband (Milne, 2002, s. 371) har vi valt 
att avgränsa storleken inom kategorin mindre. Utifrån gränserna i ÅRL har vi således 
valt ut fastighetsbolag där hälften ligger på den undre skalan av de mindre bolagen och 
resterande på den övre. Ett annat kriterium var att verksamheten skulle vara belägen i 
Västerbotten. För att nå denna information användes databasen retriever och 
allabolag.se.  De åtta utvalda fastighetsbolagen kategoriserar sig därmed som ett mindre 
onoterat aktiebolag men de skiljer sig åt i storlek och geografiskt var i Västerbotten de 
bedriver sin verksamhet. Ett varierat urval av fastighetsbolagen har därmed fastställts 
där intervjupersonerna alla bestått med varierande erfarenheter och kunskap, något som 
också Rowley (2012, s. 263) menar tillför en studie stor betydelse. Att studien är 
begränsad till Västerbotten och till onoterade mindre fastighetsbolag har gjort att urvalet 
varit begränsat. Tillgängligheten har tyvärr varit svår på grund av att bokslut sker på 
våren för många av de tillfrågade. Detta kan ha påverkat studiens resultat men med 
tanke på att studien utförs på vårterminen måste vi ha respekt för att vissa respondenter 
kan vara svårtillgängliga. Däremot anser vi att studiens resultat är goda och att de 
uppsatta kriterierna för urvalet uppfyllts vilket gör att studien ändå uppfyllt sitt syfte.  
 
5.2.2 Urval av revisor 
Rowley (2012, s. 263) menar att förutom olika karaktär på intervjupersonerna är det bra 
att skapa variation i studien genom att få ytterligare en synvinkel. Med hänsyn till detta 
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har en revisor valts ut för att få en revisors bild av vad som kan påverka ett onoterat 
mindre fastighetsbolag i valet mellan K2 och K3. Även här utfördes ett målstyrt urval 
när vi genom rekommendation fick kontakt med en auktoriserad revisor på en av 
Sveriges största revisionsbyråers filial i Västerbotten. När studiens syfte utgår från ett 
onoterat mindre fastighetsbolags perspektiv har vi valt att endast intervjua en revisor. 
Frågorna till revisorn samanställdes i en intervjuguide, se appendix. 2, och utformades 
för att täcka de funderingar vi hade rörande ämnet gällande specifikt onoterade mindre 
fastighetsbolag.  
     
5.3 Bortfall 
Intervjupersoner som på grund av samarbetssvårigheter eller bristfällig information är 
en felkälla och klassas som ett bortfall (Bryman & Bell, 2013, s. 190). Målet med 
studien har varit att intervjua åtta mindre fastighetsbolag och en auktoriserad revisor. 
Många fastighetsbolag föll bort på grund av att de var alldeles för stora och därför inte 
hade någon valmöjlighet att välja mellan K2 och K3. Att hitta fastighetsbolag anpassade 
till urvalet begränsades också av fastighetsbolagens brist på tid. Vi har varit i kontakt 
med ett trettiotal fastighetsbolag varav 13 erbjudit sig att medverka i studien. Vi hade 
totalt fem bortfall varav fyra var till följd av sena återbud, på grund av tidsbrist, samt 
det femte som vi inte ansåg passade våra uppsatta kriterier och av den anledningen föll 
bort.  
 
5.4 Access 
Rowley (2012, s. 264) menar att första presentationen är avgörande för om personerna 
väljer att ställa upp eller inte. Första kontakten med fastighetsbolagen togs via telefon 
där vi på en gång varit öppna och tydligt berättat syftet med studien och vad deras 
medverkan skulle innebära. Detta för att bygga förtroende och således öka chanserna för 
framtida deltagande.  Respondenterna är av stor betydelse i en studie och det är viktigt 
att de är benägna att dela med sig av sin information eftersom den data de lämnar 
kommer utgöra studiens access (Johansson Lindfors, 1993, s. 135). Studien har haft en 
betydande access i form av elva stycken respondenter från åtta olika onoterade mindre 
fastighetsbolag. Samtliga intervjupersoner har ställt sig ödmjuk inför att bidra med 
information och vänligen ställt upp med att medverka i studien vilket har varit oerhört 
hjälpsamt för att kunna besvara studiens syfte och problemformulering. 
Fastighetsbolagens bemötande och framförallt det bemötande vi fått från 
intervjupersonerna anser vi stärker studien. Samtliga har även erbjudit sig att hjälpa till 
vid vidare funderingar och kontakt efter intervjun. Vid de tillfällen vi har återkopplat till 
några av dem på grund av att vi behövt kompletterande uppgifter och förtydligande har 
vi fått snabb och betydelsefull respons. När vår studie är en kvalitativ studie har denna 
kontakt varit avgörande för att få en ökad insikt och djupare förståelse, i synnerhet för 
att intervjuobjekten haft kunskapen på området.  
   
5.5 Intervjugenomförandet 
Det vanligaste vid intervjuer är att forskare tar anteckningar, ljud- eller 
videoupptagningar (Hartman, 2004, s. 282).  Därav tillfrågades samtliga om det gick bra 
att intervjun spelades in vilket alla lämnade samtycke till. Under intervjuerna följdes 
Creswells (2014, s. 194) rekommendation att ta både anteckningar och spela in 
intervjun för att säkerställa att inget material går förlorat. Vid inspelandet användes 
både telefonens röstmemo samt datorns ljudupptagning för säkerhetsskull. Intervjuerna 
bestod av ett öppet samtal där respondenterna svarade fritt på intervjuguidens frågor och 
vi emellanåt ställde följdfrågor. I enlighet med vad som motsvaras av en 



 40 

semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 475). Intervjutiden för 
semistrukturerade intervjuer ligger runt en till två timmar (Fejes & Thornberg, 2015, s. 
152). Tiden för intervjuerna var avsatta till en timme dels för att hinna ställa frågorna 
och få ingående svar men samtidigt inte ta upp för mycket av respondenternas tid. 
Längden på intervjuerna har varierat men rört sig runt femtio minuter och upp emot en 
och en halv timme. Vi har båda deltagit vid samtliga intervjuer och upplägget har varit 
sådant att samma person ställt frågorna utifrån intervjuguiden för att minimera risken att 
frågorna ställts på olika vis vid olika intervjutillfällen. Den andre har i sin tur tagit 
anteckningar och sett till att intervjuerna spelats in och bidragit med följdfrågor. Målet 
och strävan med intervjuerna var att stämma möte med alla respondenter för att kunna 
bilda ett helhetsintryck men det förekom tillfällen när respondenterna dessvärre inte 
hade den möjligheten. Vid tre tillfällen utfördes istället intervjun över telefon, totalt två 
fastighetsbolag samt revisorn och vid dessa tillfällen användes en högtalartelefon 
samtidigt som samtalen spelades in. Det finns för- och nackdelar med att använda sig av 
telefonintervjuer. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 495) innebär telefonintervjuer en 
lägre omkostnad samt att känsliga ämnen lättare kan beröras men man kan inte 
observera respondenternas kroppsspråk och deltagarna har en större möjlighet att kunna 
avbryta intervjun. Att helhetsintrycket därmed har minskat kan ha påverkat studiens 
resultat däremot har intervjuerna ändå bistått studien med nödvändig information vilket 
varit värdefullt. Telefonintervjuerna har också gett oss möjligheten att kontakta personer 
som befinner sig i andra städer och som haft svårt att hålla mötet på arbetsplatsen vilket 
bidragit till en större variation av erfarenheter och kunskap i urvalet. Saunders et al. 
(2009, s. 320) menar att platsen för intervjun är av stor relevans för datainsamlandets 
påverkan. Intervjuerna som har inneburet ett fysiskt möte har således skett på 
fastighetsbolagen, i en miljö intervjuobjekten känt sig bekväma i.  

I tabell 2 ges en översikt över de intervjuer som genomförts och kommer presenteras 
närmare i empirin. Företagsnamnen är anonyma och respondenternas namn är 
fingerade. Fastighetsbolagen har tilldelats namnen A-H och revisionsbyrån kallas enbart 
revisionsbyrå. För enkelhetens skull samstämmer begynnelsebokstaven i 
respondenternas fingerade namn med den bokstav som tilldelats fastighetsbolaget de 
representerar. Revisionsbyråns representants namn börjar på bokstaven R av samma 
anledning.  
 
Tabell 2: Intervjudeltagarna med fiktiva namn 

Företag Respondenter 

Revisionsbyrå Rickard 

Fastighetsbolag A Anton och Axel 

Fastighetsbolag B Bertil 

Fastighetsbolag C Carl 

Fastighetsbolag D Dagmar och Danielle 

Fastighetsbolag E Erik 

Fastighetsbolag F Franz och Felix 

Fastighetsbolag G Göran 

Fastighetsbolag H Hanna 
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5.6 Transkribering, empiri- och analysmetodik 
 

”It is fair to say that by the best of current standards, analysis of qualitative data is a 
mysterious, half-formulated art” Miles (1979, s. 593) 

 
Vid en kvalitativ analys ställs forskaren inför uppgiften att generera en innebörd ur den 
införskaffade datan (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35). Det innebär att studiens 
insamlade data utgör studiens verklighetsbild. Det är väldigt viktigt, vid en kvalitativ 
analys, att ha en välstrukturerad metod för att undvika att forskarens subjektivitet 
påverkar tolkningsprocessen (Miles, 1979, s. 591). Med en kvalitativ forskningsstrategi 
kommer studiens data ta sig olika uttryck i och med intervjuer, transkribering, empiri 
för att till sist analyseras (Ahrne & Svensson, 2011, s. 25). Av den anledningen har 
studiens data noggrant behandlats ända från start eftersom det haft en stor betydelse för 
studiens utformning och resultat.  

Semistrukturerade intervjuer ska transkriberas med intervjufrågorna och sedan spelas in 
(Fejes & Thornber, 2015, s. 152). Alla intervjuer har därmed spelats in och 
transkriberats. Transkribering görs för att inte gå miste om viktiga detaljer från intervjun 
och för att lättare kunna återge intervjun utförs transkriberingen med fördel direkt efter 
intervjun (Dalen, 2015, s. 73; Fejes & Thornberg, 2015, s. 152). Kort efter, antingen 
samma dag eller dagen efter, utfördes därmed transkriberingen för att inte gå miste om 
viktig information och uttryck. Vi har båda lyssnat igenom alla intervjuer för att 
tillsammans kunna hjälpas åt att tolka vad som sagts. Den inspelade ljudupptagningen 
skrev vi ner manuellt i textform i ett Word dokument för att senare kunna analysera 
materialet i enlighet med Rowleys (2012, s. 267) rekommendation. Vi har även valt att 
vara detaljerade i transkriberingen och noterat känslor och gester samt bibehållit 
norrländskan för att undvika eventuella misstolkningar som annars kan ske. 
Transkriberingen har utförts noggrant för att på bästa sätt kunna tolka och förstå 
respondenterna och minimera att fel slutsatser dragits för att inte påverka studiens 
resultat och trovärdighet. Transkribering är en väldigt tidskrävande process (Fejes & 
Thornberg, 2015, s. 152) men vi anser att detta varit nödvändigt för att kunna lägga en 
god grund till empirin och sedermera analysen.  

Det första steget efter transkriberingen var att sammanfatta de väsentligaste delarna. 
Genom både transkriberingen och sammanfattandet fick vi därmed bekanta oss närmare 
med det insamlande materialet vilket gjorde att övergripande teman av materialet kunde 
urskiljas. Därefter gjordes en ny sammanfattning av varje intervju. Vilket sedan har 
använts som underlag till empiridelen där intervjuguiden spelade en väsentlig roll för att 
ta fram studiens huvudsakliga teman. Det empiriska materialet har sedan legat till 
underlag för det som ska tolkas och analyseras. I empirin har varje enskild intervju 
presenterats var för sig för att kunna bibehålla en viss struktur och för att ge en tydlig 
bild av varje respondents uppfattning och mening kring forskningsområdet. Detta också 
för att kunna ge en bättre jämförande bild av de olika fastighetsbolagen. För att kunna 
sortera ut den väsentligaste datan har således en tematisk analys används, av 
rekommendation från Rowley (2012, s. 268). Vidare beskrivs att det finns några 
väsentliga steg att förhålla sig till vid en tematisk analys: i) struktur ii) bekanta sig med 
materialet iii) kodning och tolkning, för att underlätta analysen. Vi kodade empirin med 
hjälp av förbestämda färger för att hitta mönster och samband. Kodningen användes för 
att lättare kunna koppla empirin till den teoretiska referensramen i och med studiens 
deduktiva ansats (Fejes & Thornberg, 2015, s. 24; Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 
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Avslutningsvis grupperade vi de olika färgkoderna från varje intervju under det 
gemensamma temat för att kunna jämföra empirin mot den teoretiska referensramen, 
vilket sedan sammanfattades i analysen. Analysen har också delats upp efter 
intervjuguidens teman för att tydligare kunna visa på kopplingarna till den teoretiska 
referensramen. Det finns dock inget exakt svar på hur man ska analysera data vilket gör 
att processen kan se olika ut beroende på vem som utför den och kan således upplevas 
utmanande för forskaren (Fejes & Thornberg, 2015, s. 36; Rowley, 2012, s. 267). Detta 
har vi haft i åtanke när vi följt Rowleys (2012, s. 269) steg och utifrån våra egna 
förutsättningar har vi skapat den bäst lämpade analysen med hänsyn till att kunna 
besvara studiens problemformulering och syfte.  

5.7 Forskningsetik 
Nästan alla delar av forskningsprocessen, forskningsfrågan, forskningsmetoder och den 
övergripande forskningen är relaterade till etik. Etiska frågor är av en stor relevans för 
att en studie ska anses lyckad och speciellt när individer är involverade måste hänsyn 
till forskningsetiken beaktas (Saunders et al., 2012 s. 208). Forskningsetik handlar om 
förhållandet mellan forskare och de personer som deltar i undersökningen och hur de 
ska hanteras (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Således måste etiska ställningstaganden 
göras och med detta i hänsyn kan vår studies forskningsetik förbättras. 
 
Utformningen av studien bör vägledas av principen att inte skada deltagarna vilket är en 
allmän etisk princip (Qu & Dumay, 2011, s. 252). För att undvika att utsätta deltagarna 
för skada och för att studien ska uppnå de etiska kraven har vi valt att följa 
Vetenskapsrådets (2011, s. 66) fyra riktlinjer för god forskningssed, det vill säga 
sekretess, anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. Speciellt när vår studie har en 
hermeneutisk kunskapssyn och innefattas av medverkan från människor är det av stor 
vikt att hänsyn tas till de forskningsetiska principerna och att inte skada deltagarna när 
den insamlade informationen bygger på deras utlåtande (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
30). Med sekretess menas om en handling får ges ut offentligt eller ej, grundprincipen är 
att om inte handlingen faller in under lagen, offentlig handling och sekretess, är den 
offentlig (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67).  Tystnadsplikten följer sekretess, obehöriga ska 
ej delges information om deltagarnas svar även om handlingarna inte är 
sekretessbelagda (Vetenskapsrådet, 2011, s. 68). Anonymitet syftar till att deltagarnas 
identitet ska skyddas genom att deras svar inte ska kunna kopplas till studien (Smythe & 
Murray, 2000, s. 314). Konfidentialitet innebär att uppgifterna från respondenterna ska 
skyddas mot de som inte har rätt till dem (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67).  
 
Det är viktigt att delge deltagarna riktlinjerna för studien (Fejes & Thornberg, 2015, s. 
151; Smythe & Murray, 2000, s. 314). Vi har därmed varit noggranna med att informera 
respondenterna om detta innan och under intervjuerna för att de ska känna sig trygga 
och veta att deras deltagande inte kommer leda till skada för dem. Men på grund av att 
en studie blir en offentlig handling är det svårt att lova utlova att alla riktlinjer går att 
uppnå (Smythe & Murray, 2000, s. 314). Denna studie kan således inte utlova sekretess.  
För att skydda deltagarnas identitet när personlig information utlämnats och känsliga 
ämnen berörts har deltagarna i studien frivilligt fått bestämma om de velat delta samt 
fått vara anonyma för att inga kopplingar mellan individ och studie ska kunna göras. 
Detta har varit av stor vikt i studien där namnen på deltagarna och företagen är fiktiva, 
allt för att bibehålla anonymiteten i skyddande syfte för att respektera deltagarnas 
integritet. Det är viktigt att tydliggöra för deltagarna båda innan och vid inledningen av 
intervjun att all information kommer behandlas konfidentiellt (Trost, 2010, s. 61). Vid 
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första telefonkontakten och vid intervjugenomförandet upplyste vi därmed dem om 
detta. All data i form av ljudinspelning och anteckningar har därmed raderats efter att 
studien färdigställts och hållits privat under studiens gång. För att kunna förhålla oss till 
tystnadsplikten har information vi fått och de deltagare vi mött inte delgetts 
utomstående part. Forskning ska bedrivas i enlighet med god forskningsetik (Fejes & 
Thornberg, 2015, s. 268) och därmed har vi gjort allt vad vi kan för att kunna 
säkerhetsställa detta.  
 
Två ytterligare etiska principer att förhålla sig till är informations- och samtyckeskravet 
(Bryman & Bell, 2013, s. 137). Informationskravet innebär att respondenterna ska 
upplysas om studiens syfte och med samtyckekravet menas att deltagandet ska ske 
frivilligt (Patel & Davidson, 2011, s. 63). Respondenterna ska inte känna sig tvingade 
eller påverkade av att delta i studien utan det ska ske av fri vilja (Orb et al., 2001, p. 95; 
Smythe & Murray, 2000, s. 313). Enligt Smythe & Murray (2000, s. 313) är en full 
redogörelse för deltagarna om studien inte nödvändig utan endast de faktorer som kan 
påverka beslutet om att delta ska presenteras för att uppnå informerat samtycke. För att 
förhålla oss till informations- och samtyckeskravet har respondenterna varit väl 
informerade om studiens syfte och detta har presenterats både vid första kontakten samt 
vid intervjutillfället. Vi har också varit tydliga med att informera respondenterna att 
deras medverkan är frivillig och att de kan avstå att svara på frågor om så önskas. De 
fick möjlighet att fundera på om de ville delta för att inte känna någon press, vilket vi 
ansåg var viktigt för att de skulle vilja bidra med information av egen fri vilja. Det är 
också viktigt att vara förberedd på att det kan förekomma känsliga frågor och eventuella 
intressekonflikter under intervjuerna (Orb et al., 2001, s. 94). Vi har varit medvetna om 
att redovisningsval kan vara ett känsligt ämne, dels för att redovisning är reglerat i lag 
och företag eventuellt inte vill dela med sig av sina tankegångar kring deras 
redovisning. Det är viktigt att de intervjuade förmedlas ett förtroende för forskarna, för 
att de ska känna att de vill dela med sig av sina upplevelser (Orb et al., 2001, s. 93). 
Detta har vi haft i åtanke så att frågorna inte ska framstå som negativa och stötande vid 
intervjun samt visat deltagarna ett vänligt och pålitligt bemötande för att inge 
förtroende.  
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6. Empiri  
För att bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två redovisningsmetoder 
kommer först en revisors syn på fastighetsbolagens val av K-regelverk presenteras. 
Vidare i empirin skildras en redogörelse av de åtta intervjuade fastighetsbolagen där 
namnen på de intervjuade respondenterna är fiktiva för att behålla deras anonymitet. 
Varje enskilt fastighetsbolag kommer redogöras var för sig i enlighet med 
intervjuguidens teman.  
 
6.2 En revisors syn på fastighetsbolagens val av K-regelverk   
För att få en ökad förståelse i ämnet har en intervju hållits med Rickard som är en 
auktoriserad revisor på en av Sveriges största revisionsbyråer, belägen i Västerbotten. 
Under intervjun behandlade han de mest väsentliga skillnaderna mellan K2 och K3 
gällande onoterade mindre fastighetsbolag. Rickard har arbetat på företaget i närmare 
tio år och han har varit auktoriserad revisor i fem av år dem. Hans primära kunder är 
främst ägarledda bolag i varierande storlek, från företag med liten omsättning till de 
som omsätter miljardbelopp.  
 
Fastighetsbolag, i synnerhet, har påverkats mer vid införandet av K-regelverket 
förklarar Rickard. Det beror främst på K3s komponentavskrivning där effekten blivit att 
fastighetsbolagen tvingats välja linje. Det val de har tvingats ta ställning till är antingen 
förenklingsregelverket K2 med följden att de skulle bli ganska begränsade med vad de 
får eller inte får göra i redovisningen. Alternativt, kan de välja K3 vilket i sin tur kräver 
mer arbete med att fördela bolagets tillgångar men ger en mer rättvisande bild av 
resultatredovisningen eftersom komponenter fördelas och byts ut och ersätts vid nya 
investeringar. Detta ger det ett jämnare resultatflöde över tid. Det kräver dock en enorm 
arbetsinsats att bedöma vilka komponenter som finns, deras livslängd och att sedan 
fördela ut dem utifrån de identifierade komponenterna. Inom K2 får du istället aktivera 
sådant som är tydligt värdehöjande vilket innebär att om du har en väldigt sliten 
fastighet som du renoverar i får du oftast inte aktivera speciellt mycket av de nedlagda 
kostnaderna utan det mesta ska kostnadsföras. Det här är på både gott och ont menar 
Rickard, beroende på bolagets ställning, eftersom du ibland inte vill få den stora 
resultateffekten men i andra fall, om bolaget är väldigt lönsamt kan du anse det vara bra. 
K2 är betydligt enklare och du slipper arbetsbördan med komponentavskrivningen men 
det sker på bekostnad av redovisningens flexibilitet, menar Rickard.  
 
6.2.1 Redovisningsmässiga skillnader specifikt för fastighetsbolag 
Väljer fastighetsbolagen att tillämpa K3 blir resultatredovisningen i alla fall enligt teorin 
jämnare över tid till skillnad från K2 där den blir väldigt svajig, förklarar Rickard. 
Varför K2 ger ett svajigare resultat beror på att de år du väljer att inte göra renoveringar 
blir de löpande avskrivningarna lägre till skillnad från de år du gör dina insatser när 
engångskostnaderna blir högre. De skattemässiga skillnaderna är däremot begränsade, 
eftersom fastigheter är ett frikopplat område vilket innebär att oavsett hur de redovisas i 
bokföringen är det andra regler som styr skatten.  Däremot är det i båda regelverken, 
men framförallt i K3, du kan få stora skillnader mellan vad du har för restvärde 
skattemässigt och i bokföringen. Det innebär stora justeringsposter där emellan vilket i 
sig inte är något problem men det krävs lite mer hantering att bevaka och följa upp, 
menar Rickard. Vidare förklarar han: ”Den största skillnaden när man diskuterar 
fastighetsbolag är just komponentavskrivningen medan övriga skillnader är väldigt 
begränsade”. En annan väsentlig faktor är hur fastigheter får skrivas upp. I K2 är du 
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begränsad till taxeringsvärdet medan du i K3 har rätt att skriva upp till det bedömda 
marknadsvärdet. Det här innebär att bolag med stora övervärden på sina fastigheter kan 
få problem med att tillämpa K2 eftersom det ibland är nödvändigt att skriva upp 
resultatet för att få en mer rättvisande ställning då det ger ett högre eget kapital. Om du 
är begränsad till taxeringsvärdet ger det oftast en för låg värdering. Det finns också lite 
andra skillnader mellan regelverken med hur man ska eller får producera kostnader och 
intäkter men det har ingen större effekt, förklarar Rickard. 
 
6.2.2 Revisorns rekommendation  
Enligt Rickard är det svårt att säga hur han skulle rekommendera ett mindre 
fastighetsbolag att välja. Han förklarar att det beror på bolagets ställning men 
framförallt lägenhetsskicket och investeringsbehoven de närmaste åren. Han menar att 
har man små investeringsbehov kan man välja K2, för att det är enklare. Men ska man 
göra många investeringar kan K3 vara ett bättre alternativ eftersom det ger en möjlighet 
att kunna aktivera delar som man vill och för att få en mer rättvisande ställning. Utifrån 
gränserna i ÅRL skulle han rekommendera K3 till nästan de flesta fastighetsbolag i den 
övre halvan av de mindre bolagen. Bara de bolag som befinner sig i den lägre delen av 
skalen bör fundera på att välja K2 förklarar Rickard. Vidare tillägger han: ”Men de kan 
också tillämpa K3 eftersom det för en del bolag kan vara ett bättre alternativ”. Enligt 
Rickard är det vanligt att en kund inte är direkt insatt i vad K-regelverket innebär och att 
de egentligen inte heller är speciellt intresserade av valet. Han menar att i ett sådant 
tillfälle är själva slutprodukten av valet som är det intressanta. Därmed brukar han först 
försöka bilda sig en egen uppfattning om vad som kan tänkas vara bäst för 
fastighetsbolaget och sedan presentera de faktiska skillnaderna mellan K2 och K3. 
Rickard menar att det handlar om att ge kunderna en tydlig förståelse för vad K-
regelverket innebär och vilka skillnaderna är dem emellan eftersom hans kunder 
förväntar sig att han ska veta detta och i förlängningen hjälpa dem välja rätt. I 
normalfallet rekommenderar Rickard det lämpligaste alternativet och oftast följer 
fastighetsbolagen hans råd.  
 
6.2.3 Valets dignitet 
Valet mellan K2 och K3 är ett viktigt val för fastighetsbolagen eftersom det sätter 
ramverket för hur man får redovisa de väsentligaste bitarna i bolagets verksamhet, 
fastigheterna är 90 % av vad som händer i bolaget, konstaterar Rickard. Bolaget kan i 
ett senare läge byta från K2 till K3 men ett sådant byte kräver mer jobb eftersom de 
förenklingsregler som fann tillgängliga vid införandet inte får användas. Dessa regler 
innebar att du inte behövde räkna om lika långt tillbaka i tiden. Detta till trots kan det 
ändå vara värt att byta. Det är bara i själva övergångsskedet som det extra jobbet 
tillkommer men när bytet väl är gjort är det ingen skillnad arbetsmässigt, förklarar han. 
Idag känner Rickar inte till några kommande förändringar med K3 men man arbetar 
konstant med att förbättra stödet kring hur man ska tillämpa det. Regelverket förfinas 
hela tiden nu när företagen har börjat komma in i det, förklarar han.  
 
6.3 Fastighetsbolag A 
Fastighetsbolag A har varit verksamt i fastighetsbranschen i mer än fyrtio år. Det är ett 
ledningsstyrt bolag och en del av en koncern där detta bolag utgör det enskilt största. 
Intervjupersonerna består av Vd:n Anton och Vice Vd:n Axel som är anställda av 
ägarna. Dessa utgörs av privatpersoner och det finns därmed inget ägarintresse från 
deras sida. Anton och Axel har en gedigen ekonomisk erfarenhet både utbildnings- och 
yrkesmässigt. Anton har bland annat jobbat 15 år i revisionsbranschen. Båda har arbetat 
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på fastighetsbolaget en längre tid och de har en klar uppfattning om K-regelverket. 
Anton beskriver att han varit tvungen att fördjupa sig på området i och med valet mellan 
K2 och K3. Bolagets framtidsplaner är att långsamt expandera med kalkylerade risker.  
 
6.3.1 Beslutsprocessen  
I bolaget är det styrelsen som beslutar om inriktning, förvärv eller avyttring och 
ansvarar för de tyngre besluten. Beslut rörande redovisning och rapportering brukar 
Anton fatta och styrelsen har vanligtvis inga synpunkter, förklarar han. Vid valet av K3 
förklarade Anton för styrelsen hur och varför han tyckte att de skulle välja den metoden. 
Beslutet förankrades sedan med dem. Innan valet hade Anton läst på och varit på ett 
antal informationsträffar där avvägningar mellan K2 och K3 också presenterades i form 
av olika sammanställningar. Detta gjorde att han kände att den information och kunskap 
han förvärvat inför valet kändes tillräcklig. Först var Anton helt inne på att köra K2 men 
insåg att redovisningen skulle bli för trubbig men med för den sakens skull anser Anton 
inte att K3 är helt utan brister. Om de i dagsläget fick göra om valet skulle utfallet varit 
detsamma förklarar Anton då de känner sig nöjda med sitt beslut.  
 
6.3.2 Strategiskt förhållningssätt  
Anton beskriver att de har ett mer kontrollerat än öppet beslutsfattande eftersom de 
brukar dokumentera och är mer formella. Det finns ingen uttalad strategisk vision på 
företaget men han menar att det givetvis finns tydliga tankar och mål om hur företaget 
ska bedrivas även fast visionen inte är formaliserad så till vida att de skrivit ned den. 
Anton förklarar att det ändå finns en tydlig bild om hur olika områden ska skötas. 
Eftersom bolaget verkar på en hyresmarknad är efterfrågan väldigt god förklarar Anton 
och de har sällan några problem med att hitta hyresgäster. Anton beskriver att det 
snarare är tvärtom och skildrar läget ”ring inte hit det lönar sig inte ändå”. Visst finns 
det konkurrens i branschen men på grund av den stora efterfrågan är den inte speciellt 
påtaglig fortsätter Anton. Behovet för deras verksamhet beskriver Anton alltid varit bra 
men det finns indikationer på att efterfrågan ökat även om Stockholm alltid varit 
hysteriskt.  
 
6.3.3 Agentkostnad/ informationsasymmetri/ intressenter 
Vid valet av K-regelverk har de inte använt speciellt mycket hjälp utifrån förklarar 
Anton eftersom han har en ganska god erfarenhet själv inom redovisning. Han beskriver 
att diskussioner givetvis förts med bolagets revisor och andra på informationsträffarna. 
Han förklarar att han bollat med revisorn för att säkerhetsställa att hans beslut att 
tillämpa K3 verkat rimligt. Däremot hade revisorn ingen stor påverkan på valet, menar 
han. Hjälpen har mest handlat om praktiska saker där revisorn sett över att 
avskrivningstiderna och komponentfördelningen verkat rimlig. De råd bolaget fått 
gällande valet var att de skulle tänka pragmatiskt och inte överarbeta. Eftersom bolaget 
inte behöver speciellt mycket hjälp utifrån finns inget starkt behov att kontrollera att 
revisorn agerar i bolagets bästa förklarar Anton. Det handlar såklart om att känna efter 
men att det kan vara svårt att kontrollera menar han däremot förklarar han att man alltid 
kan ställa kritiska frågor och vara kritisk. Bolaget har inte speciellt många intressenter 
som är intresserade av årsredovisningen och Anton beskriver att: ” Ska man vara riktigt 
ärlig så är årsredovisningen ingen som läser nästan”. Det är främst ägarna och 
kreditgivarna men banken tittar mest på säkerheten i den fastighet de ska belåna. 
Eventuellt att någon leverantör är intresserad av bolagets kreditrating, men de tittar 
sällan i årsredovisningen. Därmed har företagets intressenter väldigt lite, om något, 
inflytande på redovisningen, förklarar Anton. Anton beskriver att i och med K3 har 
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bolaget en ganska omfattande redovisning och att den ger en så pass fullständig bild 
som möjligt. Målet med redovisningen menar Anton är att ge en hyfsat rättvisande bild 
av företagets resultat och ställning.  
 
6.3.4 Val av redovisningsmetod  
Axel beskriver att det var ett högst medvetet val av K3 från Antons sida och att syftet 
med det var att ge en så rättvisande bild av redovisningen som möjligt. Anton förklarar 
att K3 är principbaserat till skillnad från K2 som är regelstyrt och de vill inte tillämpa 
ett regelverk med tvingande regler. K3 styrs mer av god redovisningssed eftersom det 
bygger på principer, vilket var viktigt. Anton tycker det är viktigt med en 
redovisningsmetod som bättre speglar verkligheten och K2 är mer fyrkantigt, såhär ska 
det vara, förklarar han och det ger en dålig grund för redovisningen. Det är det nog 
många som inte bryr sig om men eftersom han jobbat med redovisning i många år är det 
betydande för honom. Anton förklarar att de haft en ganska bra redovisning innan och 
med K2 hade de behövt bruka våld mot principer de tillämpat tidigare. Vad andra 
fastighetsbolag valt har inte alls påverkat dem i deras val. Det finns inte heller några 
skattemässiga skäl bakom beslutet, förklarar Anton, utan beslutet grundar sig helt och 
hållet på redovisningsmässiga skäl. Däremot erbjuder K3 en större flexibilitet vid den 
skattemässiga hanteringen men de skattemässiga skillnaderna mellan regelverken är 
begränsande och skatten beskrivs i huvudsak vara densamma. Någon form av 
resultatbaserat bonus- eller kompensationsavtal för företagsledningen tillämpas inte i 
bolaget, förklarar de.   
 
K3 innebär dock en väldigt stor nackdel och det är komponentavskrivningen, något 
Anton menar inte alls är bra för fastighetsförvaltare. Anton förklarar att avskrivningar 
inte är relevant för fastigheter när de inte har någon värdeminskning utan stora 
övervärden.  Det är ingen som tittar på avskrivningar utan vad som är intressant är 
kassaflöden, konstaterar han. Ingen är intresserad av att jag ska hålla på att dela upp och 
skriva av förklarar han, ingen. Inte styrelsen, inte banken och inte heller ägarna. Enligt 
Anton är det ren klåfingrighet från de som drivit den här frågan och han menar att det är 
riktigt illa. Komponentavskrivningen innebär en massa onödigt jobb och det är ingen 
som tycker det är bra. Möjligtvis någon redovisningsteoretiker eftersom man teoretiskt 
sett kan tycka det är bra. Vilket även Anton håller med om när det gäller fastigheter som 
faktiskt förlorar i värde, exempelvis en industri, där man måste göra om efter x antal år. 
Där gäller detsamma för oss, att vi måste byta t.ex. yttertak efter x antal år, men 
samtidigt har vi en värdeökning hela tiden. Vi har en stor skillnad mellan bokförda 
värden och verkliga värden, beskriver Anton. K3 har inneburit en hel del extra arbete 
som inte varit roligt att göra, beskriver han, men det har helt klart varit värt det eftersom 
redovisningen blir bättre så. Vi var tvungna att hålla på med fastighetsvärdering men 
vad är värdet på fastigheter frågar Anton retoriskt. Det är det ingen som vet och vi valde 
att göra en egen värdering och bygga egna modeller och det tog tid. Axel förklarar att 
han tror att valet grundar sig i vad man vill med redovisningen. Om årsredovisningen är 
ett nödvändigt ont bara för att skicka in till bolagsverket eller om man vill att 
redovisningen ska visa en så rättvis bild som möjligt. Anton förklarar att det är många 
som inte har någon redovisningsbakgrund, förståelse eller kunskap på området vilket 
gör att de säkerligen väljer K2 istället. Vi har sett till att vårt ekonomisystem kan 
hantera K3 men skulle du behöva köpa tjänsterna skulle det bli väldigt kostsamt. Att de 
kunnat välja K3 förklarar Axel beror på den kompetens de har inom huset. Anton menar 
att det är nog inte många som valt K3 som gjort det mesta av jobbet själva.  
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6.4 Fastighetsbolag B  
Fastighetsbolag B har varit verksamt inom fastighetsbranschen i snart fyrtio år. Bolaget 
är en del av en koncern där den största verksamheten är inom fastighetsförvaltning och 
lägenhetsuthyrning. Intervjupersonen består av grundaren och Vd:n Bertil som 
beskriver att fastighetsbolaget är ett familjeägt bolag med en extern styrelseordförande 
som inte är delägare. Bertil är gymnasieekonom i grunden och han har en relativt god 
uppfattning om K-regelverket. Framtidsplanen för bolaget är att förhoppningsvis kunna 
utvecklas och expandera mer inom fastighetssektorn.  
 
6.4.1 Beslutsprocessen  
Större beslut om förändringar tas via bolagsstyrelsen och när det gäller beslut rörande 
redovisningsförändringar beror det på hur pass stort beslutet är, förklarar Bertil. Gäller 
det en större fråga tas även det upp i styrelsen. Rör det sig om något nytt lagkrav eller 
olika ekonomi- eller redovisningsfrågor brukar de använda sig av externhjälp. På 
styrelsemötet beslutar vi sedan hur vi ska hantera problemet, beskriver Bertil. Det K-
regelverk de valt att tillämpa är K2 för alla bolag i koncernen. Informationen om K-
regelverket har Bertil förvärvat via revisorn. Han hade även läst på en del själv vilket 
gjorde att han kände att han fått tillräckligt med kunskap i frågan innan beslutet fattades. 
Bertil beskriver att de inte gjort någon större jämförelse mellan alternativen eftersom de 
snabbt insåg att K3 var alldeles för byråkratiskt. Därmed var styrelsen snabbt eniga om 
att tillämpa K2 och Bertil beskriver att de idag är nöjda med valet.  
 
6.4.2 Strategiskt förhållningssätt  
Bertil beskriver att de har ett relativt öppet beslutsfattande. Rör det sig om mindre saker 
tar han beslutet själv eller samman med ekonomiansvarig om det gäller en 
redovisningsfråga. Att fatta ett större beslut, menar Bertil, inte tar speciellt lång tid men 
att det beror på vad beslutet gäller. Däremot kan det dröja några månader mellan 
styrelsemötena vilket gör att beslutstiden kan se olika ut. Bolaget har en tydlig 
företagsvision och de har också en strategi för hur olika redovisningsfrågor ska 
behandlas. Bertil förklarar att den strategiska planen är att utveckla företaget och att 
detta följs upp på styrelsemötena för att utveckla planen mer. Inom fastighetsbranschen 
är det inte särskilt många som går i konkurs menar Bertil och han upplever att 
konkurrens finns men att den inte är speciellt hård. Det är ett skriande behov av 
hyreslägenheter på grund av den reglerade bostadsmarknaden och den ofantliga 
bostadsbristen. ”Finns det inga lediga lägenheter är det svårt att få en stad att växa och 
alla som kommer hit behöver någonstans att bo”, förklarar han. 
 
6.4.3 Agentkostnad/ informationsasymmetri/ intressenter  
Vid valet av K-regelverk använde sig bolaget av sin revisor. Revisorn informerade om 
båda alternativen och hur de fungerade men beslutet att tillämpa K2 tog de själva. Vi 
valde det alternativ vi ansåg passade oss bäst, förklarar Bertil. Den information Bertil 
får av revisorn anser han håller en god kvalité. Revisorn hade ingen stor påverkan på 
beslutet, förklarar Bertil, eftersom han inte föreslog något alternativ utan valet var helt 
upp till oss. Några särskilda råd fick de inte, menar Bertil, utan revisorn förklarade 
egentligen bara olikheterna mellan K2 och K3. Han upplever inte att det finns några 
skillnader mellan bolagets behov och de råden de får från revisorn. Bertil förklarar att 
han inte behöver kontrollera att revisorn agerar i bolagets bästa intresse eftersom 
revisorn är kunnig i det han gör och att det i slutändan är bolaget som fattar alla 
ekonomiska beslut. Bertil beskriver att de inte har speciellt många intressenter vilket gör 
att årsredovisningen inte riktar sig till någon särskild. Det är i så fall banken som skulle 
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vara mest intresserad och de brukar få ta del av årsredovisningen direkt revisorn är klar. 
Intressenterna har därmed inget stort inflytande på redovisningen förutom banken som 
är intresserade av hur företaget går. Den information de vill förmedla med 
redovisningen, beskriver Bertil, är att försöka spegla verksamheten på bästa sätt och att 
målet med redovisningen är att kunna visa hur företaget mår.  
 
6.4.4 Val av redovisningsmetod  
Varför bolaget valt att tillämpa K2 är för att det är ett enklare regelverk än K3. Bertil 
beskriver att K3 är otroligt krångligt och att det skulle krävas betydligt mer resurser och 
kosta massor att tillämpa. Bertil beskriver att det är komponentavskrivningen som 
skulle innebära det största extraarbetet och han anser att K3 lämpar sig bättre för större 
fastighetsbolag. ”Dock hade K3 gett en mer rättvisande redovisning och bättre speglat 
värdet på fastigheterna”, menar Bertil.  Bertil har ingen aning om vad andra 
fastighetsbolag valt att tillämpa för K-regelverk och därmed har det inte påverkat 
beslutet alls. Skatteaspekten har inte varit en viktig faktor vid valet, menar Bertil. 
Istället har det varit viktigt att välja den metod som på ett någorlunda sätt speglar hur 
verksamheten går samt företagets ekonomiska ställning. Bertil förklarar att de valt den 
metod de ansåg passade bäst i förhållande till företagets resurser och storlek. Någon 
form av resultatbaserat bonus- eller kompensationsavtal för företagsledningen tillämpas 
inte på bolaget.  
 
6.5 Fastighetsbolag C  
Fastighetsbolag C drivs av ägaren och intervjupersonen Carl som är driftansvarig på 
bolaget. Carl har gått i grundskola och tagit några enskilda kurser men i 
fastighetsbranschen har han dock varit verksam i närmare trettio år. På fastighetsbolaget 
är Carl den enda anställda och hans sambo hjälper till med det administrativa. Carl 
beskriver att han anlitat revisorer som sköter om den ekonomiska biten vilket gör att 
han kan koncentrera sig på andra saker inom företaget. Carl har inte någon självklar bild 
av K-regelverket och just den här biten får revisionsbyrån hantera. Bolagets 
framtidsplaner är att expandera och förbättra det befintliga fastighetsbeståndet.  

6.5.1 Beslutsprocessen  
Beslut rörande större förändringar inom företaget brukar fattas inom familjen eftersom 
det inte är något jättestort bolag, förklarar Carl. Rör det sig om en större investering 
brukar han se över möjligheterna och beslutet mer noggrant tillsammans med 
ekonomiska rådgivare eller revisorn. Enklare beslut fattas direkt av Carl när behovet 
uppstår och beroende på hur akut läget är. Carl beskriver att: ”Det är jag som har det 
sista ordet vid beslutsfattandet och jag brukar gå mycket på intuition”. Det K-regelverk 
bolaget tillämpar är K2. Beslutet har Carl helt lämnat över till revisorerna eftersom han 
anser att den är betydligt mer kunnig på området. Han är ytterst lite insatt och därmed 
kände han att hans kunskap om K-regelverket var alldeles för begränsad för att ta 
beslutet själv. Någon information om K-regelverket har han inte införskaffat sig. Han 
har inte heller utvärderat revisorernas beslut eftersom ingen anledning funnits till det 
när han upplever att det fungerar bra.  
 
6.5.2 Strategiskt förhållningssätt  
Utifrån de steg bolaget går igenom när ett beslut ska fattas beskriver Carl att 
beslutsfattandet är ganska flexibelt beroende på beslutets karaktär och omständigheterna 
runt i kring men också för att det är ett litet familjeföretag som inte kräver några 
styrelsemöten. Carl har en tydlig strategisk vision och han menar att han alltid har en 
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plan. Hans företagsvision är att kunna försörja sig på det han gör och bygga upp ett 
stabilt företag i alla lägen. Han tycker det är viktigt att planera i förväg men att man 
också måste kunna tackla en oplanerad situation för att inte gå miste om möjligheter 
bara för att planen var en annan från början. Carl förklarar att han ofta brukar reflektera 
och följa upp en vald strategi för att kunna utvecklas. I dagsläget är det väldigt lite 
konkurser inom fastighetsbranschen och har du bara någon uthyrningsbaryta för boende 
får du hyra ut den, beskriver Carl. Andra fastighetsförvaltare förklarar Carl är hans 
kollegor och inte konkurrenter eftersom de aldrig behöver slåss om hyresgästerna. För 
fastighetsbranschen spelar det en stor roll att räntan är låg menar Carl och behovet för 
verksamheten har absolut ökat. Varje dag blir han överöst av förfrågningar och förr var 
han faktiskt tvungen att annonsera efter hyresgäster.  
 
6.5.3 Agentkostnad/ informationsasymmetri/ intressenter  
Vid valet av K2 har Carl använt sig av sina revisorer. Den information han får av dem 
anser han håller en väldigt bra kvalité. Han förklarar att det är två stycken som hjälper 
honom men att det är främst en han förlitar sig till. Carl anser att han får tillräckligt med 
information av dem men att det också beror på hur upplagd han själv är på att ta till sig 
den sortens information. Den information han ber om får han och i det stora hela är han 
nöjd. Carl säger att: ”Ska jag vara helt ärlig är K-regelverket inte något jag och 
revisionsbyrån direkt diskuterat men det är någonting jag ska se över naturligtvis”. 
Eftersom beslutet helt föll på revisorerna hade de en väldigt stor påverkan på valet och 
Carl beskriver att några generella råd har han inte fått. Carl brukar inte kontrollera att de 
agerar i bolagets bästa men han hoppas såklart att de gör det. Det man kan göra är att 
hålla en regelbunden kontakt med möten och samtal förklarar Carl för att på så sätt bilda 
en uppfattning om hur trovärdig revisorn verkar vara. Carl konstaterar att: ”Det är 
revisionsbyråerna som sitter med jokern eftersom de är betydligt mer insatta i K-
regelverket”. Vilket gör att de därmed vet varför K3 inte erbjudits i hans fall. Några 
särskilda intressenter har inte bolaget och årsredovisningen riktar sig i första hand till 
Carl för att han ska kunna se hur bolaget går. Naturligtvis vill också banken ha den 
eftersom de lånat ut pengar till oss, förklarar han. Sedan har såklart staten också ett 
intresse av den för att se hur bolaget sköts. Han anser att det är viktigt att informationen 
är omfattande och att den följer vad lagen säger att den ska innehålla och målet med 
redovisningen är att kunna följa upp hur företaget går och mår.  

6.5.4 Val av redovisningsmetod  
Varför bolaget beslutat sig för att tillämpa K2 menar Carl kan bero på att K3 kanske 
inte ens varit aktuellt i hans fall eftersom revisorn inte diskuterat det med honom. Han 
menar att det kan bero på att hans fastighetsbolag är för litet och att K3 kanske skulle 
innebära en alldeles för stor kostnad vilket gör att det alternativet kanske inte varit 
lönsamt i hans fall. Vidare förklarar Carl att: ”Företagets storlek såklart påverkar 
redovisningen och eftersom det inte är ett speciellt stort och komplext bolag kan vi hålla 
en enklare redovisning”. Carl har inte diskuterat med hans kollegor i branschen vad de 
valt att tillämpa för K-regelverk och deras beslut har därmed inte påverkat hans val. Han 
förklarar att företagsledarnas intresse för redovisning varierar i branschen och att det 
gör att vissa kan vara betydligt mer insatta i frågan än andra. Skatten är absolut en viktig 
faktor vid val av redovisningsmetod däremot har det inte påverkat hans beslut rörande 
K2 eftersom beslutet fattades av revisorerna. Han vet inte heller vad som skiljer 
alternativen åt i detta avseende men han hoppas att revisorerna haft detta i åtanke vilket 
han också utgår från att de haft. Naturligtvis vill han minimera skattekostnaden men 
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inom lagens alla råmärken, förklarar Carl. Vidare förklarar han att något resultat- eller 
kompensationsavtal för företagsledningen inte tillämpas på bolaget.  

6.6 Fastighetsbolag D  
Fastighetsbolag D är ett ägarlett fastighetsbolag och intervjupersonerna består av 
redovisningsekonomen och kontorschefen Dagmar och redovisningsekonomen 
Danielle. Dagmar beskriver att bolaget är ett dotterbolag och moderbolag i koncernen. 
Båda respondenterna har en gedigen ekonomisk yrkeserfarenhet. Tidigare har Dagmar 
bland annat varit rikstäckande redovisningschef och Danielle arbetat på 
redovisningsbyrå. På fastighetsbolaget har de båda arbetat i närmare tio år. Både 
Dagmar och Danielle har en klar uppfattning om vad K-regelverket är för någonting och 
Danielle menar på att: ”Oj, varför ska man krångla till det så”.  
 
6.6.1 Beslutsprocessen  
Beslut rörande större förändringar på bolaget går via Vd:n och styrelsen. Rör det sig om 
större redovisningsförändringar brukar Dagmar och Danielle fatta det gemensamt i 
samråd med revisorerna och sedan förankra beslutet med Vd:n. Mindre 
redovisningsbeslut tar de två tillsammans med Vd:n. Det slutliga beslutet ligger under 
Vd:n och han brukar vara snabb förklarar Danielle men blir det en styrelsefråga tar det 
lite längre tid och man får invänta det. Det K-regelverk de beslutat att tillämpa är K2. 
Båda hade införskaffat sig mycket information om K-regelverket. De beskriver att de 
hade varit på kurs och olika föreläsningar och informationsträffar vilket gjorde att de 
kände att den information och kunskap de fått kändes tillräcklig för att kunna ta ett 
beslut. Tillsammans med revisorerna gjordes också en jämförelse mellan alternativen 
där skillnaderna mellan regelverken togs upp. Idag hade de inte gjort något annat val 
och de förklarar att i det stora hela är de nöjd men att de påverkas av att K2 är regelstyrt 
och att regelverket brister i sin flexibilitet.  
 
6.6.2 Strategiskt förhållningssätt  
Utifrån de steg de beskriver att de går igenom när ett beslut ska fattas konstaterar de att 
beslutsfattandet är väldigt flexibelt. Beroende på beslutets karaktär kan det variera men 
det brukar kunna gå snabbt. Det är korta beslutsvägar här, förklarar Dagmar, eftersom 
företaget är relativt litet. Det blir väldigt flexibelt när många problem kan lösas i huset 
och vi jobbar nära Vd:n, beskriver Dagmar. Bolaget har ingen formaliserad strategisk 
plan eftersom det är ett litet bolag, förklarar de, och de strategiska frågorna har Vd:n 
och styrelsen hand om. Däremot har de en strategisk vision för hur redovisningen ska 
skötas.  I det som går att planera är de ganska noggrant planerade, beskriver Danielle, 
och kommer det upp någonting oförutsett brukar de lösa det när det uppkommer. Båda 
beskriver att de inte brukar sitta ned och utvärdera en vald strategi utan att det sker med 
automatik. Vi har fått en viss arbetsgång som vi förhåller oss till i och med att vi har 
varit med så pass länge, beskriver Danielle. Dagmar förklarar att det har att göra med att 
branschen är hyfsat statisk utan snabba förändringar på kort tid. Det är en av de enklaste 
branscherna faktiskt, konstaterar Dagmar, både vad det gäller att göra en budget och att 
kontrollera. Visst finns det konkurrens inom branschen, förklarar båda. Däremot är inte 
fastighetsbranschen speciellt konkursdrabbat eftersom efterfrågan på lägenheter och 
lokaler är stor och den har ökat på grund av den rådande lägenhetsbristen, förklarar de.  
 
6.6.3 Agentkostnad/ informationsasymmetri/ intressenter 
Bolaget använder inte speciellt mycket externhjälp och Danielle menar att det bara är 
när det är någonting exceptionellt man blandar in revisorerna. Vid valet fick de hjälp av 
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revisorerna i form av information om K-regelverket. Båda anser att informationen de får 
håller en hög kvalité och att revisorerna är duktiga och kunniga. Däremot hade 
revisorerna ingen stor påverkan på deras val och de förespråkade egentligen K3, 
förklarar Dagmar. Några speciella råd vid valet fick de inte utan revisorn förespråkade 
mer fördelarna med K3 kontra K2 men sedan var det upp till oss att fatta beslutet, 
förklarar de. Ingen av dem upplever att det finns några skillnader mellan deras behov 
och råden de får från revisorerna. Danielle förklarar att: ” Det är genom den dialog man 
har med revisorn man kan motivera dem att handla efter våra önskemål”. Om revisorn 
säger att såhär kan ni absolut inte göra då följer vi deras rekommendationer, förklarar 
Dagmar, eftersom revisorn har den yttersta kollen på vad som gäller. Nya lagar och 
regler tillkommer hela tiden vilket gör att man får lita på deras kunskaper. Det var inget 
svårt val att välja K2 eftersom bolaget inte har speciellt många externa intressenter, 
förklarar Danielle. Bolagets årsredovisning riktar sig i första hand till styrelsen och 
sedan banken. Båda beskriver att intressenterna därmed har ett väldigt litet inflytande på 
redovisningen. Om banken eller ägarna däremot hade haft en särskild önskan kring 
redovisningen hade de tillgodosett den. Den information de vill förmedla med 
redovisningen är vad som enligt lag är nödvändigt eftersom det inte finns något intresse 
av att ge ut mer. Deras mål med redovisningen är att man löpande ska kunna följa upp 
och se hur företaget mår och hur resultatet ser ut.  
 
6.6.4 Val av redovisningsmetod  
Båda beskriver att det inte var något svårt beslut att välja K2. En nackdel med K2 är att 
det är väldigt regelstyrt medan K3 är mer flexibelt, förklarar Dagmar. Sett ur ett 
företagsperspektiv är K3 självklart bättre eftersom det ger en större chans att kunna 
påverka resultatet men problematiken med K3 ligger i komponentavskrivningen. Det 
förklaras att: ”K3 hade inneburit en enorm arbetsbörda och ur en arbetssynpunkt hade 
det blivit kostsamt och vi hade behövt ta till extern hjälp”. Det ekonomisystem vi idag 
tillämpar kan inte heller hantera K3, menar Danielle. Båda ansåg därmed att den process 
det skulle medföra att gå in i K3 inte var värt vad de fick ut av det. Har du gått in i K3 
är du fast men med K2 finns fortfarande möjligheten att hoppa upp.  ”Därmed kan vi 
alltid ändra oss vilket var en väldigt viktig faktor vid valet”. De beskriver att de med 
tiden hoppas att det kommer finnas mer information och mallar vilket därmed kan 
underlätta övergången och arbetet. Nackdelen med K2 är att det är regelstyrt vilket kan 
ge ett flackande resultat beroende på hur stora investeringar du gör, menar Dagmar, och 
det ger ingen rättvisande bild av företagets ekonomi. I samråd med revisorerna har vi 
således valt att skriva av på samma sätt som tidigare just för att kunna ge en mer 
rättvisande bild. Andra fastighetsbolags val av K-regelverk inte alls påverkat dem i 
deras beslut. Beskattningsfrågan hade de också i beaktande vid valet, förklarar de, och 
att med K3 hade de kunnat påverka företagets skattesituation på ett annat sätt. Men 
bolaget tillämpar inte någon form av ett resultatbaserat bonus- eller kompensationsavtal 
för företagsledningen.  

Grundtanken med komponentavskrivningen är att man ska ha ett bokfört värde som 
bättre speglar verkligheten, menar Danielle, och att man ska få en jämnare resultatnivå. 
I K2 får man inte skriva upp fastigheterna vilket man får i K3. Skulle du behöva 
belåning tittar banken i balansräkningen och med K2 kan du inte göra en uppskrivning 
vilket såklart kan ha en negativ inverkan. Danielle säger att man egentligen inte kan 
säga att det ena regelverket är bättre än det andra utan att det egentligen beror på hur 
bolaget och fastigheterna ser ut. Det är en djungel, konstaterar Dagmar, och det finns 
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både för- och nackdelar med båda regelverken. Det gäller bara att försöka landa i det 
som blir bäst för bolaget.  

6.7 Fastighetsbolag E  
Fastighetsbolag E drivs av ägaren och intervjupersonen Erik som är ensam ägare. Erik 
har en teknikutbildning i grunden och han har studerat lite ekonomi tidigare. I 
fastighetsbranschen har han varit i närmare tjugo år men det här fastighetsbolaget 
startade han nyligen. Erik är inte speciellt insatt i K-regelverket eftersom hans 
revisionsbyrå hanterar den biten, förklarar han. Bolagets framtidsplaner är att expandera 
inom fastighetssektor.  
 
6.7.1 Beslutsprocessen  
Större beslut rörande olika förändringar eller investeringar fattar Erik i samråd med 
styrelsen. Han beskriver att mindre beslut tar han själv och att han brukar gå mycket på 
intuition. Han förklarar att: ”Om jag får känsla för någonting brukar jag köra på och 
lita på den känslan”. Det K-regelverk bolaget valt att tillämpa är K2. Erik förklarar att 
beslutet helt har lämnats över till revisorn eftersom valet inte haft speciellt stor 
betydelse för hans bolag. Erik menar att han varken anser sig ha tillräckligt med 
kunskap på området eller intresse, vilket gör att han lämnar över den här typen av frågor 
på de som är kunnigare. Någon information angående K-regelverket har han inte 
införskaffat sig och han har inte gjort någon jämförelse mellan alternativen. Erik 
förklarar att han inte utvärderat revisorns beslut heller eftersom han litar på revisorns 
val och han känner sig nöjd med det.  
 
6.7.2 Strategiskt förhållningssätt  
Utifrån de steg bolaget går igenom när ett beslut fattas förklarar Erik att de har ett mer 
flexibelt beslutsfattande. Beslutsfattandet kan gå väldigt fort men tiden kan variera 
beroende på beslutets karaktär. Det kan gå på en halv dag, förklarar Erik, om det är 
något han tror på och är det något mer tvivelaktig kan det dröja en månad. Först måste 
han se att det är genomförbart och rådgöra med banken och sedan föra en diskussion 
med styrelsen vilket gör att det ibland kan ta längre tid. Erik har en klar företagsvision 
och det har han alltid haft eftersom det är extremt viktigt för att kunna driva ett bolag, 
förklarar han. Han har en förbestämd strategisk plan och det är att bolaget inte får växa 
för fort för att kontrollen ska kunna bibehållas och för att inte tappa i anseende. Erik 
förklarar att bolaget regelbundet följer upp en vald strategi. Sedan han gick in i 
branschen för tjugo år sedan har efterfrågan på lägenheter verkligen ökat. På den tiden 
kunde lägenheter stå tomma men idag är läget helt annorlunda. Erik förklarar att 
fastighetsbranschen verkligen blommat i de sista tjugo åren och han vet inget 
fastighetsbolag som gått i konkurs under hans tid.  
 
6.7.3 Agentkostnad/ informationsasymmetri/ intressenter 
Vid valet av K2 har Erik använt sig av sin revisor men han beskriver att: ”Valet av K-
regelverk hade ingen stor betydelse för mig utan jag använder mig mest av revisorn när 
det gäller andra saker”. Om Erik behöver hjälp från revisorn får han det direkt utan 
något ifrågasättande vilket han uppskattar och kvalitén på informationen anser han är 
god. Erik är nöjd med den hjälpen han får och han upplever också att informationen är 
tillräcklig. Vid valet av K-regelverk var det revisorn som fattade beslutet och denne 
hade därmed en väldigt stor påverkan. Erik beskriver att revisorn fick fria händer att 
välja det alternativ som ansågs bäst lämpat för hans bolag eftersom han litar på revisorn. 
Däremot menar Erik att han inte alltid är riktig nöjd med revisorn på grund av att det är 
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alldeles för kostsamt. Han förklarar att det är viktigt att kontrollera att revisorn agerar i 
bolagets bästa och speciellt se kostnadsmässigt vad man får ut av hjälpen. Det viktigaste 
är att man samtalar med varandra för att se att man har samma intressen förklarar han 
och på det sättet tror han att relationen också blir mer genuin. Skulle man däremot 
känna att revisorn inte agerar efter ens önskemål måsta man hitta ett annat sett eller 
vända sig till någon annan, förklarar han. Bolaget har inte speciellt många intressenter 
som vill ta del av årsredovisningen, men till de som vill det hör främst styrelsen och 
banken. Sedan vill Erik själv ta del av den för att kunna hålla koll på hur bolaget går. 
Bolagets intressenter har därmed inte något stort inflytande på redovisningen. Det är 
viktigt att vara är öppen med redovisningen, förklarar han, i alla fall så pass öppen som 
den kan vara och Erik menar att det inte finns någonting att dölja i en årsredovisning. 
Målet med redovisningen är främst att följa upp och se hur företaget går vilket är 
nödvändigt för att driva ett bolag, konstaterar han.  
 
6.7.4 Val av redovisningsmetod  
Varför bolaget tillämpar K2, menar Erik, är för att han helt och hållet litat på revisorn 
och att revisorn därmed fick välja den bäst lämpade redovisningsmetoden för hans 
bolag och behov. Revisorn förklarade också att hans bolag var för litet för att tillämpa 
K3 eftersom det alternativet är alldeles för resurskrävande för att det skulle vara lönsamt 
i hans fall. Vad andra fastighetsbolag valt för K-regelverk menar Erik inte haft någon 
betydelse i hans fall och han vet inte hur de tagit ställning i den här frågan. För Eriks del 
hade skatteaspekten ingen påverkan på hans val och det är ingenting han diskuterat med 
revisorn heller. Bolaget använder sig inte av någon typ av resultatbaserat bonus- eller 
kompensationsavtal för företagsledningen, förklarar Erik, och han menar att något 
sådant aldrig varit nödvändigt.  
 
6.8 Fastighetsbolag F  
Fastighetsbolag F är ett familjeägt företag som bildades för närmare femtio år sedan av 
intervjupersonerna Franz och Felix. Bolaget beskriver Felix som en växande snöboll 
som rullat på från start med tre lägenheter och idag har de ett massivt fastighetsbestånd 
med ett flertal olika bolag och dotterbolag. Med glimten i ögat beskriver Franz att de 
inte brukar benämna sig Vd utan istället föredrar de att kalla sig själva för vaktmästare. 
De har en praktisk utbildning i grunden och en rejäl erfarenhet av fastighetsbranschen. 
Båda har hört talats om K-regelverket och har en liten uppfattning om vad det är men 
den biten tar deras revisionsbyrå hand om. Framtidsplanerna är att bygga klart deras 
nuvarande projekt och sedan se vad som sker i framtiden.  

6.8.1 Beslutsprocessen 
Större beslut om förändringar fattar de själva eftersom de inte har någon styrelse och 
visst är det ett familjeföretag, menar Franz, men så länge de har ögonen öppna lägger 
sig barnen inte i och alla affärer gör de tillsammans. När det gäller större beslut rörande 
redovisningsförändringar använder sig bolaget av sitt revisionsbolag. Det K-regelverk 
bolaget tillämpar är K3. ”Valet har inte haft någon större betydelse för oss”, menar 
Felix, eftersom andra sköter om den biten. Vi vet att det är någonting nytt som införts, 
förklarar Franz, och att de därmed övergick till K3. Såldes hade de inte införskaffat sig 
någon generell information om K2 och K3 innan valet. Varken Franz eller Felix har 
heller gjort någon jämförelse mellan alternativen eller utvärderat revisorns val.  
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6.8.2 Strategiskt förhållningssätt  
Utifrån de steg Franz och Felix beskriver att de går igenom när ett beslut ska fattas 
beskrivs beslutsfattandet som väldigt flexibelt. Ponera att vi skulle sitta och upphandla 
med er nu, säger Franz, då hade vi beslutat det direkt. Vi brukar bara titta varandra i 
ögonen och sedan är det klart, menar Felix, för vi känner varandra väldigt väl. De 
beskriver att en styrelse hade varit mer tidskrävande eftersom alla ska vara överens och 
besluten hade kanske skjutits fram vilket lämnar saker ogjort och det funkar inte för 
dem. Vi är också demokratiska med varandra, menar Felix, men vi litar på varandra till 
110 % vilket gör det lättare. Franz beskriver att de alltid haft en strategisk vision och att 
de ända sedan start räknat på precis allt för att kunna bygga upp bolaget som det ser ut 
idag.  Ibland kan planen vara alldeles tokig menar Felix men det har de lärt sig av och 
de har alltid lyckats hålla sig ovan ytan. Vi har full koll på allt vi gör, beskriver Franz, 
eftersom vi har allting inne i huvudet och vi är noga med att hålla avstämningar varje 
månad. Har man inte lagt upp det på det sättet skulle man förlora greppet över bolaget, 
menar han. Räntan spelar en stor roll för fastighetsbranschen, beskriver Franz. Idag är 
räntan extremt låg men fort skulle många gå i konkurs om den bara gick upp litegrann, 
förklarar Franz. Båda beskriver att behovet av lägenheter ökat enormt sedan starten.  
 
6.8.3 Agentkostnad/ informationsasymmetri/ intressenter  
Vid valet av K-regelverket använde de sig av sina revisorer men annars brukar de inte 
använda dem speciellt mycket. De menar att det är bättre att försöka göra det mesta 
själv eftersom det annars bara kostar pengar. Gör vi en miss får vi stå för det men också 
rätta till det, menar Franz. Båda beskriver att den information de får av revisorerna 
håller en god kvalité och förklarar att de litar på deras kunnighet. Vi använder oss av en 
stor revisionsbyrå, förklarar Felix, och vi har en egen skattejurist som arbetat fram det 
här för oss. Revisorerna hade därmed en stor påverkan på deras val av K3 eftersom det 
var de som tog beslutet. Idag upplever varken Franz eller Felix att det finns några 
skillnader mellan deras behov och råd men förr kunde det se annorlunda ut. För att 
kontrollera att revisorn agerar i bolagets bästa menar Felix att man måste vara på sin 
vakt. Vi brukar alltid tänka till själva först och sedan rådgör vi också med andra för det 
finns ju fler än en som vet och det är bra att ta in flera olika åsikter, menar Felix. Man 
måste helt enkelt känna efter och försöka bilda sig en egen uppfattning, förklarar de. 
Bolaget har egentligen bara två intressenter som är intresserade av deras årsredovisning 
och det är banken och skatteverket, menar Franz. Banken vill kunna se att vi är likvida 
och de måste kunna känna ett förtroende för oss om vi behöver öka 
belåningsunderlaget, förklarar de. Bolaget har i regel gått med vinst och därmed brukar 
det inte vara något problem och sedan är det inte säkert att de behöver banken heller 
eftersom de är självfinansierade, förklarar Felix. Därmed har företagets intressenter 
inget större inflytande på redovisningen. Målet med deras redovisning är att den ska 
fungera och att allting ska vara riktigt gjort.  
 
6.8.4 Val av redovisningsmetod  
Varför bolaget tillämpar K3, menar Franz, beror på att det är revisorn som valt det 
alternativ som var bäst lämpat för dem. Han beskriver vidare att de låter de som kan det 
här ta hand om den biten eftersom de vill att det ska bli riktigt gjort och att de litar på 
revisorerna. Varken Felix eller Franz vet hur andra fastighetsbolag valt mellan K2 och 
K3, vilket därmed inte påverkat dem i deras val. Skatten är inte en avgörande faktor vid 
val av redovisningsmetod utan det viktigaste är att göra rätt för sig, menar båda. Franz 
förklarar att det inte går att drilla bort några pengar utan att göra det oärligt och ska man 
driva någonting långsiktigt måste man göra det riktigt. Felix förklarar att de använder 
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sig av en skattejurist. Om skatten är riktig slipper vi ha skattemyndigheten efter oss och 
därmed låter vi skattekonsulten sköta det och visst kan de få till saker men det sker 
inom lagen, förtydligar de. Bolaget använder sig inte av ett resultatbaserat bonus- eller 
kompensationsavtal för företagsledningen och vid vinster återinvesterar de i bolaget.  
 
6.9 Fastighetsbolag G  
Fastighetsbolag G har varit verksamt i fastighetsbranschen i snart tjugo år. Bolaget drivs 
av ägaren och intervjupersonen Göran som är Vd på företaget. Göran har studerat några 
enskilda ekonomikurser på högskola tidigare och har en lång erfarenhet av 
fastighetsbranschen. Han har en klar uppfattning av K-regelverket. Han beskriver att 
valet grundar sig i den enskilde fastighetsförvaltarens grundfilosofi och vilket slags 
resultat bolaget vill framställa. Görans framtidsplaner är att långsiktigt kunna bygga upp 
och förvalta ett fastighetsbestånd och kunna vara aktör på marknaden i alla 
konjunkturlägen.  

6.9.1 Beslutsprocessen  
Det är Göran som fattar de större besluten på bolaget. I sin omgivning har han flera 
personer han brukar diskutera olika frågor med men det är han som testar lite olika idéer 
och sedan tar det slutliga beslutet. Beslut gällande redovisningsförändringar tar han i 
samråd med sin revisor. Det K-regelverk bolaget valt att tillämpa är K2. Den 
informationen han införskaffat sig innan valet av K-regelverk hade han fått av sin 
revisor, förklarar Göran, och han kände att den information han fått var tillräcklig. 
Göran beskriver att: ”Jag har inte gjort någon jämförelse mellan alternativen rakt 
igenom eftersom det är svårt över tid att få en rak jämförelse av vad konsekvenserna 
egentligen är”. Han har inte gjort någon utvärdering av hans val förutom att det valda 
alternativet är det som passar hans tidshorisont bättre och han är 100 % nöjd med sitt 
beslut. 
 
6.9.2 Strategiskt förhållningssätt  
Utifrån de steg Göran går igenom när ett beslut fattas förklarar han att beslutsfattandet 
är ganska flexibelt beroende på beslutets karaktär. Beslutstiden kan variera beroende på 
vad för slags beslut det rör sig om. Ett självklart beslut kan fattas direkt men ibland vill 
han höra sig för mer innan han fattar ett beslut. Göran brukar göra en riskanalys över 
investeringen eller beslutet men eftersom det är han som har sista ordet gör det 
beslutsfattandet relativt flexibelt. Göran har en tydlig strategisk vision, att både kunna 
skapa förutsättningar och handla i alla konjunkturcykler. Bolaget har också en 
företagsvision och han menar att det är den som binder ihop allting. ”Valet av 
redovisningsmetod föll på det alternativ som tydligast skulle kunna tackla en 
konjunkturnedgång”, förklarar han. Detta beror på att valet handlar om att antingen 
tänka lång- eller kortsiktigt. Bolaget har alltid en plan B för att inte behöva hamna i en 
trytande situation eftersom det skulle medföra att andra får möjlighet att påverka 
besluten och det ska aldrig få hända, menar han. Att följa upp och kontrollera en vald 
strategi beskriver Göran att han gör hela tiden eftersom det är en nödvändighet. Göran 
förklarar att det i dagsläget inte är några fastighetsbolag som går i konkurs och att 
värdet på fastigheter är helt hysteriska. Han beskriver att det är en enorm efterfrågan på 
lägenheter. Vad som kan vara avgörande för fastighetsbranschen är räntan och skulle 
den gå upp skulle många bli tvungna att sälja.  
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6.9.3 Agentkostnad/ informationsasymmetri/ intressenter 
Vid valet av K-regelverk har Göran tagit hjälp utifrån av sin revisor.  Den information 
han får av revisorn anser han håller en god kvalité och han får svar på sina frågor. 
Därmed känner han sig nöjd. Revisorn hade inte någon stor påverkan på hans val att 
tillämpa K2, förklarar Göran, eftersom revisorn bara förklarade de olika regelverken 
och sedan var det han som tog beslutet. Göran beskriver att det är han själv som måste 
ta avgörande beslut om vilken väg han vill gå gällande beskattningsgrader och 
avskrivningar. Egentligen allt som rör revision måste han besluta själv menar han 
eftersom det är han som måste bestämma i vilken grad han vill maximera bolagets 
resultat. Några speciella råd rörande valet har Göran inte fått av revisorn utan det 
handlade mer om information gällande alternativen. Göran upplever att det både finns 
och inte finns skillnader mellan hans behov och de råd han får men han anser att det är 
svårt att svara på och att det beror litegrann på. Han kontrollerar alltid att revisorn 
handlar i bolagets bästa eftersom det är väldigt viktigt. Bolaget har inte speciellt många 
intressenter och de främsta intressenter är banken och skattemyndigheten, förklarar han. 
Men de har inget speciellt stort inflytande på redovisningen. Målet med redovisningen 
beskriver Göran är att få en någorlunda rättvis bedömning av bolagets resultat och 
värde.  
 
6.9.4 Val av redovisningsmetod  
Varför Göran beslutat sig för att tillämpa K2 beror på att man aldrig ska behöva göra 
någonting krångligare än vad det är. Göran skildring av situationen är att: ”K3 hade 
inneburit ett jättestrul och revisorn hade behövt sitta i flera veckor och det är 
kostsamt”. Det hade medfört en kraftig fördyring, förklarar han. En av de största 
anledningarna till att han valde K2 var för att ha kvar möjligheten att gå in i K3 senare, 
om han skulle vilja byta strategi. Han har inte något behov av att maximera vinster och 
göra någonting mer besvärligt än vad det är, vilket gjorde valet ganska lätt. Det beror 
lite grann på min långsiktiga strategi, menar han. Ska han maximera vinsten under en 
kortare period hade K3 varit bättre. Med K3 kan man maximera mer, menar han, 
eftersom du kan göra avskrivningar på allt och det ger ett ökat resultat. I K2 gör han 
direktavskrivningar på mycket av det som i K3 hade inneburit en avskrivning vilket gör 
att vinsterna ökar snabbare med K3. Tänker du starta ett företag och driva det en kortare 
period med ett hopp om toppriser och vinstmaximering är K3 idealiskt, menar han. Men 
hans strategi sträcker sig långsiktigt och för hans behov är K2 därmed bättre. Andra 
fastighetsbolags val av K-regelverk har inte alls påverkat honom i hans beslut. En annan 
viktig faktor vid valet var skatten men också möjligheten att kunna gå in i K3 senare om 
han skulle ångra sig. Bolaget använder sig inte av något resultatbaserat bonus- eller 
kompensationsavtal.  
 
Göran förklarar att om du vill ha ett finare resultat än verkligheten är det en lysande grej 
att tillämpa K3 och lägga allting på avskrivningar eftersom resultatet maximeras. Allt 
sådant förklarar Göran går bra i medgång, men inte i motgång. Göran beskriver att han 
förstår alla som säger att K3 ger en mer rättvisande bild i en uppåtgående trend men om 
konjunkturen skulle vända har han redan tagit kostnaden i och med valet av K2. Därmed 
ger K2 en mer rättvisande bild eftersom i K2 görs avskrivningen direkt. Vill du 
maximera väljer du K3, menar Göran, men då skjuter du egentligen bara bekymret 
framför dig. Men kommer aldrig bekymret spelar det såklart ingen roll, förklarar han, 
men ifall det kommer måste det vara en kreativ revisor för att hitta på lösningar till det 
då. Konjunkturen har varit bra länge nu och det blir intressant att se vad som händer. 
Det är som en vågskål, förklarar han.  
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6.10 Fastighetsbolag H  
Fastighetsbolag H är ägarlett och intervjupersonen är ekonomichefen Hanna. Bolaget 
bildades för ungefär 65 år sedan och är verksamma på en mindre ort. Hanna är utbildad 
ekonom och har jobbat på bolaget i mer än tio år och tidigare har hon bland annat jobbat 
på bank och skött ekonomin i andra verksamheter. Hanna har en väldigt klar 
uppfattning om K-regelverket. Hon beskriver att: ”Det skapades för att förenkla 
redovisningen men att det inte är jätteenkelt att sätta sig in i regelverket även om syftet 
var just att förenkla”. Bolagets framtidsplaner är att långsiktigt förvalta fastigheter på 
bästa sätt.  
 
6.10.1 Beslutsprocessen  
Större strategiska beslut fattas på toppnivå och vid större beslut är styrelsen delaktig. 
Andra beslut brukar gå via Vd:n och ledningsgruppen. Samma gäller beslut rörande 
större redovisningsförändringar. Det K-regelverk bolaget valt att tillämpa är K2. Hanna 
hade förvärvat mycket information och kunskap om K-regelverket innan beslutet 
fattades, dels när hon utbildade sig och själv skrev uppsats om ämnet samt genom att gå 
på olika informationsträffar. Innan valet beskriver Hanna att hon fått tillräckligt med 
kunskap och information för att kunna fatta ett beslut men att bolaget egentligen inte 
hade något annat val än att tillämpa K2. Därmed hade hon inte gjort någon större 
jämförelse mellan alternativen eftersom det snabbt visade sig att K3 inte var aktuellt i 
deras fall. Hanna förklarar att de är nöjda med sitt beslut och inte hade valt på något 
annat sätt idag trots att hon först trodde att K2 skulle bli för snävt eftersom det är 
regelstyrt.  
 
6.10.2 Strategiskt förhållningssätt  
Hanna beskriver att de har ett mer kontrollerat beslutsfattande eftersom det är viktigt för 
bolaget att försöka hålla sig till regler och att allt ska skötas rätt och riktigt efter 
bolagets policys och riktlinjer. Bolaget har en företagsvision och på styrelsemötena 
brukar de diskutera strategier förklarar Hanna men hon är osäker om man kan kalla det 
för en strategisk vision. Hanna menar att bolaget har ett antal strategiska punkter som 
styrelsen beslutat om och är det någonting annat som dyker upp brukar de se till att 
ordna en plan för det i efterhand. På styrelsemötena brukar man sedan gå igenom de 
strategiska punkterna och stämma av. Hanna beskriver att bolaget verkar på en mindre 
ort och att de inte har speciellt många lägenheter men ändå fler än andra privata på orten 
vilket gör att konkurrensen för bolaget är liten. Vidare förklarar hon att efterfrågan av 
lägenheter idag ökat men bolaget upplever inget behov av att bygga mer.  
 
6.10.3 Agentkostnad/ informationsasymmetri/ intressenter  
Vid valet av K-regelverk har bolaget tagit hjälp utifrån av sina revisorer. Hanna 
förklarar att de varit ett stort stöd vid valet eftersom de hade ännu mer kunskap på 
området. ”Revisorerna hade också med sig en person som var specialiserad på K-
regelverket eftersom det här var någonting nytt för alla”. Den information Hanna får av 
dem anser hon håller en god kvalité och att de har ett jättebra samarbete. Det funkar hur 
bra som helst, förklarar hon. Vid valet av K-regelverk hade revisorerna en stor påverkan 
eftersom hon ville ha stöd av dem när beslutet togs. Det råd Hanna fått var att bolaget 
var tvungna att välja K2 eftersom K3 inte hade fungerat för deras bolag på grund av 
fastighetsvärderingen. Hanna upplever inte att det finns några skillnader mellan bolagets 
behov och de råd hon får. Hon brukar inte kontrollera att revisorerna handlar i bolagets 
bästa men hon håller en tät kontakt med dem vilket gör att hon därmed känner att hon 
kan lita på dem och de råd hon får. Hon känner sig trygg med den hjälpen hon får och 
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anser att revisorerna är väldigt seriösa. Bolaget har inte speciellt många intressenter. De 
främsta intressenterna är ägarna och styrelsen men naturligtvis även personalen, 
förklarar hon. De som har störst inflytande på redovisningen är ägarna, menar Hanna, 
och om de skulle ha några synpunkter på redovisningen skulle hon se till att orda det. 
Målet med redovisningen är att kunna visa på en stabil ekonomi och att bolaget 
utvecklas.  
 
6.10.4 Val av redovisningsmetod  
Varför bolaget valt att tillämpa K2 beror på att de inte hade något annat val. Med K3 
måste man fastighetsvärdera och bokföringsmässigt är bolagets fastigheter högt 
värderade men eftersom de är verksamma på en mindre ort, förklarar Hanna, finns 
egentligen ingen marknad. Det hade gjort det svårt att få till en rättvis värdering och gör 
man en värdering efter vad som är sålt och det blir dumpade priser hade det inneburit en 
stor differens mellan bokfört värde och marknadsvärdet vilket hade lett till tvingande 
nedskrivningar. Det skulle belasta bolagets ekonomi hårt, beskriver hon, och därmed 
hade de inget annat val än att välja K2. Hur andra fastighetsbolag valt har inte påverkat 
deras val av redovisningsmetod. Skatten var också i beaktande vid valet på grund av att 
man i K3 har möjlighet att redovisa uppskjuten skatt och det skulle också påverka 
bolagets ekonomi negativt. Vidar beskrivs att bolaget inte tillämpar någon form av 
resultatbaserat bonus- eller kompensationsavtal för företagsledningen.   
 
Hanna beskriver att komponentavskrivningen lett till ett ramaskri i fastighetsbranschen 
och att det därmed kändes skönt när de hade möjligheten att tillämpa K2 och slapp 
tänka på det. ”Oändligt mycket resurser har lagts ned på komponentavskrivningen och 
nya ekonomisystem har behövts för många i branschen”, beskriver hon. Hanna 
förklarar att de är ett litet bolag och att allt det där arbetet inte hade lönat sig vilket gjort 
att K2 underlättat otroligt mycket för oss.  Arbetsbördan det innebär att implementera 
K3 måste stå i proportion till kostnaden så att bolaget inte går ikull, förklarar hon. 
Hanna är förundrad över hur K-regelverket är uppbyggt. Hon förklarar att hon varit på 
föreläsning med en från BFN som varit med och tagit fram regelverket och att kritiken 
var enorm. Hon menar att det blir en sådan otrolig skillnad beroende på vilket slags 
bolag man har. Var ska man sätta gränserna för värdet på fastigheterna, frågar hon sig, 
och hur ska man göra för att det ska bli någonting vettigt av det hela? Det har varit 
otroligt jobbigt för många fastighetsbolag, förklarar hon. Man skapar ett regelverk för 
att underlätta men det som händer är att för vissa branscher blir det otroligt tungrott 
vilket gör att de inte ens får en chans och det är tragiskt. Hanna beskriver att: ”Det är 
konstigt eftersom det gör att man misslyckats med hela syftet bakom K-regelverket”. 
Men så är det med myndigheter, de bestämmer någonting och sedan får man bara 
anpassa sig till det.  
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7. Analys 
I analyskapitlet kommer det empiriska materialet analyseras samman med den 
teoretiska referensramen. Detta kommer i sin tur kopplas samman med studiens syfte 
för att bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två redovisningsmetoder.  
 
7.1 Beslut 
7.1.1 Beslutsprocessen 
Enligt Mintzberg et al. (1976, s. 246) och Socea (2012, s. 52) fattas större strategiska 
och operationella beslut på toppnivå. Vilket är i enlighet med samtliga av de studerade 
fastighetsbolagen som alla beskriver att tyngre beslut rörande större förändringar fattas 
av styrelse, Vd, ledning och/eller ägarna. Beslut rörande större redovisningsförändringar 
har också visat sig fattas i samråd med styrelse, Vd, ledning och/eller ägarna samt med 
hjälp av utomstående revisorer. Detta kan bero på att det är de som har det yttersta 
ansvaret på företaget och att de därmed vill bibehålla kontrollen och kunna 
vidareutveckla företaget. Däremot har valet mellan K2 och K3 visat sig haft olika stor 
betydelse, något som framkommit genom att de styrande på en del av fastighetsbolagen 
valt att lämna över beslutet på en utomstående.  
 
Ett tydligt mönster har kunnat urskiljas i empirin och det är att fastighetsbolag med 
mindre kunskap och intresse på området har valt att låta en utomstående part förfoga 
över beslutet. De fastighetsbolag där kunskap och erfarenhet gällande ekonomi och 
redovisning varit större har också mer information och kunskap om K-regelverket 
införskaffats. Enligt den rationella modellen ska hänsyn tas till all tillgänglig 
information. Enligt Brunsson (1982, s. 31) krävs det därmed matematiska formler och 
dataprogram för att uppnå full rationalitet. Inget av fastighetsbolagens beslutsprocess 
gällande valet av K2 och K3 beskrivs i likhet med den teorin. Vilket tyder på att 
intervjupersonerna är begränsat rationella och att beslutsprocessen har irrationella inslag 
i likhet med Simon (1979, s. 497) och Socea (2012, s. 49). Däremot förklarade tre av 
fastighetsbolagen att de agerar mycket på intuition vid beslutsfattandet vilket i sin tur 
stödjs av den kognitiva beslutsteorin att full nyttomaximering inte kan uppnås på grund 
av mänskliga egenskaper (Busemeyer, 2015, s. 44; Pazhooi, 2014, s. 406). Således 
tolkar vi det som att fastighetsbolagen i valet mellan K2 och K3 både påverkas av 
begränsad rationalitet och mänskliga egenskaper.  Vi finner det inte heller speciellt 
förvånande när det visat sig att valet av redovisningsmetod upplevs ha en större 
betydelse för de respondenter där intresset för ekonomi och redovisning tycks vara 
större.  
 
Det kan dock tänkas att de beslutsfattare som haft ett större intresse och kunskap 
gällande redovisning och K-regelverket varit mer rationella i sin beslutsprocess. 
Däremot där kunskap och intresse upplevts mer begränsat har beslutet istället lämnats 
över på en utomstående part med mer kunskap på området.  Beslutet kan därmed ändå 
ha fattats av en individ med en hög grad av rationalitet, vilket kan urskiljas i empirin där 
kunskap och information om K-regelverket varierat stort för sex av fastighetsbolagen 
trots att alla tillämpar K2. Samma gäller för de två övriga där kunskap på området 
skilde sig väsentligt åt men båda tillämpar K3. Detta finner vi intressant när graden av 
rationalitet tycks variera har fastighetsbolagen ändå kommit fram till samma 
redovisningsmetod vilket stöds av Brunsson (1982, s. 36-37) som menar att en högre 
grad av rationalitet inte behöver betyda att ett bättre beslut fattas. Det är därmed svårt 
att visa på fastighetsbolagens olika grad av rationalitet och vilken betydelse det haft vid 
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valet något som Pereira & Santaro (2013, s. 230) också menar. Tidigare forskning 
(Socea, 2012, s. 49) menar att det är viktigt att kunna fatta rationella beslut för att 
lyckas. Däremot kan det tänkas att vid valet mellan K2 och K3 har graden av rationalitet 
inte varit avgörande och man kan undra om det spelar någon roll om fastighetsbolagen 
varit mer eller mindre rationella när de ändå kommit fram till samma beslut? I detta fall 
står valet mellan två alternativ vilket gör att det är 50 % chans att ändå komma fram till 
ett alternativ som kan tänkas vara bäst lämpat för dem. Detta kan betyda att om 
alternativen är färre och valet som i detta fall är 50/50 att graden av rationalitet inte har 
lika stor betydelse som om alternativen hade varit fler och oddsen för att välja fel hade 
ökat. Däremot ses ett tydligt mönster bland merparten av fastighetsbolagen när de 
beskriver att K3 kräver en enorm arbetsinsats och att mycket kunskap i ämnet är 
nödvändigt för att kunna hantera komponentavskrivningen. Det kan därmed tänkas att 
K3 kräver en högre grad av rationalitet på grund av den kunskap en individ som ska 
tillämpa K3 måste bestå för att kunna hantera detta. Hos fastighetsbolag (A) finns 
kunskapen internet och hos fastighetsbolag (F) finns resurser att anlita kompetensen 
externt, vilket kan vara anledningen till att det bara är dessa två som tillämpar K3.  
 
Enligt Mintzberg et al. (1976, s. 247) och Simon (1979, s. 511) kan en individ som 
ställs inför ett svårt beslut känna sig tillfredsställd med det valda beslutet även om 
beslutet inte är optimalt i enlighet med den rationella modellen (Busemeyer, 2015, s. 
43-44). Detta stämmer in på samtliga respondenter när alla i stort sett är nöjda med det 
valda K-regelverket. Vidare kan man också ifrågasätta graden av rationalitet. Att samla 
in all nödvändig information om K-regelverket hade krävt enorma resurser för 
fastighetsbolagen. Tid är pengar och resurserna hade kunnat nyttjas på annat håll vilket 
gör att det kan anses onödigt tidskrävande när samtliga fastighetsbolag beskriver att de 
är nöjda med sina val. Den beslutsprocess som kunnat uppmärksammas hos 
fastighetsbolag (A, B, D, G, H) vid valet mellan K2 och K3 visas i figur 6. 

 
Figur 6. Beslutsprocessen 
 
Fem fastighetsbolag har därmed medvetet eller omedvetet gått igenom Simons (1965, s. 
35-36) beskrivning av beslutsprocessen. Där faserna består av att först fastställa ett mål, 
samla in information, identifiera alternativen och konsekvenserna, välja det bästa 
alternativet som sedan implementeras och utvärderas. Denna process är inte heller helt 
olik de faser Harrison & Pelletiers (1995, s. 54) menar att man ska gå igenom för att ett 
beslut ska karaktäriseras som ett strategiskt beslut. Att merparten av fastighetsbolagen 
gått igenom en liknande beslutsprocess är nödvändigtvis ingen slump eftersom Socea 

Fastställt	  ett	  
mål:	  K2	  eller	  

K3	  

Samlat	  in	  
information	  
och	  kunskap	  
rörande	  K2	  och	  

K3	  

Jämfört	  och	  
analyserat	  
skillnaderna	  
mellan	  K2	  och	  

K3	  	  

Valt	  antingen	  
K2/K3	  	  

Implementerat	  
K2/K3	  

Utvärderat	  
beslutet	  



 62 

(2012, s. 49) menar att Simons (1965) beskrivning av beslutsprocessen fått ett allmänt 
erkännande.  
 
7.1.2 Strategiskt förhållningssätt 
Enligt Zmijewzki & Hagerman (1981, s. 148) bör valet av redovisningsmetod ses som 
ett strategiskt beslut. Detta har dock visat på ett varierat resultat. De fastighetsbolag som 
följt processen i figur 6 har tydligast kunnat visa på att beslutet mellan K2 och K3 varit 
ett strategiskt beslut. Något som också stöds av Harrison & Pelletier (1995, s. 54). De 
fastighetsbolag som följt processen visar också på att redovisningsvalet haft en större 
betydelse tillskillnad från de som inte följt processen. Vilket Simon (1993, s. 44) också 
menar att ju större betydelse ett beslut har desto mer kommer det likna ett strategiskt 
beslut. Varför beslutet inte tagit sig samma strategiska utformning för vissa av 
fastighetsbolagen menar vi kan bero på att de saknar kunskap och intresse om 
redovisning vilket gör att beslutet istället lämnats över till någon bättre lämpad. När 
intresse saknas kan detta istället vara en bättre strategi eftersom det gör att de i sin tur 
kan koncentrera sig på andra delar av verksamheten. Detta finner intressant när samtliga 
av fastighetsbolagen ändå tycks anammat en strategi även fast de skiljer sig åt vilket 
stöds av Mintzberg & Waters (1985, s. 259) som menar att man aldrig är utan en 
strategi. Varför fastighetsbolagens strategier skiljer sig åt menar vi beror på att för vissa 
av fastighetsbolagen kommer beslutet påverka dem i deras dagliga arbete i en större 
utsträckning vilket gör att de inte vill lämna över det ansvaret på någon annan. Det kan 
då ha varit tvungna att gå igenom stegen i figur 6 mer ingående för att se till att de ska 
kunna behärska den valda metoden. Enligt Simon (1993, s. 141) är det de första faserna 
i figur 6 som är extra viktiga vid utformandet av en strategi vilket också 
fastighetsbolagen som gått igenom processen redogjort för tydligast. Detta visar också 
på att beslutet mer karaktäriserar sig som ett strategiskt beslut från deras sida när 
strategin för de övriga istället varit att lämna över redovisningsvalet till någon 
kunnigare.  
 
I empirin framkommer det tydligt att intresse och kunskap varierar vilket vi tolkar kan 
påverka hur pass benägen de är att ta till sig information om redovisning och tiden de är 
villiga att lägga ned. Därmed är det inte konstigt att redovisningsvalet upplevs ha en 
större betydelse för de individer där intresse och kunskap på området är större. Detta 
framkom tydligt på fastighetsbolag (A) där redovisningserfarenhet visat sig vara en 
avgörande faktor för att kunna tillämpa K3 eftersom de har kunnat hantera mycket av 
det tidskrävande arbetet själva. Fastighetsbolagens interna resurser har därmed visat sig 
påverka valet vilket är i enlighet med Fredrickson & Mitchell (1984, s. 399-400), där 
interna resurser beskrivs vara en viktig faktor för att kunna hantera K3 och om interna 
resurser saknas begränsas den strategiska valmöjligheten för flera av fastighetsbolagen 
att kunna välja K3. Om fastighetsbolagen däremot kan använda sig av externa resurser 
kan det istället underlätta det strategiska beslutet vilket också Rajagopolan et al. (1993, 
s. 351) menar. Alla fastighetsbolag beskriver att de kunnat ta till utomstående hjälp 
vilket således kan tänkas underlätta. Dock beskrivs den utomstående hjälpen som 
mycket kostsam om fastighetsbolagen valt att tillämpa K3 vilket gör att detta ändå 
begränsar den strategiska valmöjligheten.  Detta är därmed intressant eftersom alla 
kunnat ta till hjälp utifrån men eftersom den beskrivs kostsam är det främst de interna 
resurserna som tycks vara fördelaktiga för att kunna göra ett strategiskt val.  
 
Enligt Hart (1992, s. 329) kan en tydlig strategisk vision eller företagsvision underlätta 
arbetet för fastighetsbolagen i deras strategiska beslut av K-regelverk. Något som 
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samtliga av fastighetsbolagen uttryckte på ett eller annat sätt att de hade. En strategisk 
vision menar både Hart (1992, s. 330) och Socea (2012, s. 49) påverkar det strategiska 
beslutet. Det är dock bara ett av fastighetsbolagen som tydligt visat att bolagets 
strategiska vision, att klara av att möta olika konjunkturcykler, var det som gjorde att 
valet av redovisningsmetod föll på det alternativ som tydligast skulle kunna tackla en 
konjunkturnedgång. Detta tror vi beror på att denne respondent är både ägare och den 
som tar beslutet gällande redovisningsval vilket gör att hans strategiska vision lättare 
kan följas åt i alla delar av verksamheten. Även fast flertalet av fastighetsbolagen har en 
övergripande strategisk vision verkar inte den varit avgörande i deras val av 
redovisningsmetod. Däremot tycks respondenterna med en viss redovisningserfarenhet 
ha haft en slag redovisningsvision som de förhållit sig till vid valet. Samtliga av 
fastighetsbolagen beskriver att den strategiska visionen formulerar sig på toppen vilket 
skulle kunna beskrivas i likhet med Harts (1992, s. 329) beskrivning av en 
’kommendör’, där strategin formuleras på toppnivå och sedan förmedlas vidare nedåt i 
organisationen. Om det däremot saknas en tydlig strategisk vision från ’kommendören’ 
gällande redovisning och om kunskapen på området varit bristfällig har detta inte haft 
någon betydelse i valet mellan K2 och K3 eftersom fastighetsbolaget istället har kunnat 
hyra in en revisor med den kunskapen. Detta har därmed gett dem möjligheten att kunna 
anamma revisorns strategi för fastighetsbolaget.  
 
Den 1 januari 2014 var svenska mindre företag tvungna att välja mellan K2 och K3, 
något som också fastighetsbolagen var tvungna att ta ställning till. Detta lutar åt en 
strategi som Mintzberg & Waters (1985, s. 268) kallar för påtvingad. En påtvingad 
strategi är betydligt mer åt det framväxta hållet och något samtliga av fastighetsbolagen 
tagit hänsyn till när de antingen valt att implementera K2 eller K3. Enligt Slevin & 
Covin (1997, s. 193-194) påverkas strategins utformning av organisationsstrukturen 
beroende på om den är mer mekanisk eller organisk. För tre av fastighetsbolagen är det 
ägarna själva som fattar det yttersta beslutet utan involvering från styrelse eller ledning 
vilket gör beslutsfattandet mer flexibelt. Större beslut kan därmed ske relativt fort 
beroende på beslutets karaktär och omständigheterna runtikring. För merparten av 
fastighetsbolagen kan beslutsprocessen kräva lite längre tid eftersom större beslut går 
via ledning och styrelse. Däremot beskrivs beslutsfattandet ändå ganska flexibelt 
eftersom fastighetsbolagen är relativt små. Detta tyder på att organisationsstrukturen för 
merparten av fastighetsbolagen är mer organisk eftersom de beskrivs ha ett öppnare 
beslutsfattande med större anpassningsförmåga och flexibilitet (Slevin & Covin, 1997, 
s. 193-194). Det är bara två av fastighetsbolagen som beskriver att de har ett mer 
kontrollerat än flexibelt beslutsfattande på företaget. Detta innebär att de har en mer 
mekanisk struktur när den innebär ett kontrollerat beslutsfattande med tydliga regler 
(Slevin & Covin, 1997, s. 193-194). När det å andrasidan, gäller flexibiliteten, som 
beskrivs på fastighetsbolagen med en mer mekanisk struktur upplevs det som att 
individerna ändå lämnas stort utrymme till att sköta redovisningen utan inblandning 
från styrelsen samt att de relativt enkelt kunnat anpassa sig till beslutet gällande K2 och 
K3. Till skillnad från tidigare forskning visar de fastighetsbolag med tydligast regler 
och kontroll att de ändå relativt enkelt kunnat anpassa sig till införandet av K-
regelverket. Enligt tidigare teorier lämpar sig framväxta strategier bäst i 
organisationsstrukturer som är organiska (Mintzberg & Waters, 1985, s. 269; Slevin & 
Covin, 1997, s. 194). Något som tydligt framkommit är att alla fastighetsbolag relativt 
enkelt kunnat anamma och anpassa sig till K-regelverket oavsett organisationsstruktur. 
Trots att arbetsbördan beskrivs som enorm för ett av fastighetsbolagen med en mer 
mekanisk struktur vid övergången till K3. Detta kan bero på att alla fastighetsbolagen är 
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just mindre och att det är just denna faktor som påverkat beslutet eftersom de 
involverade är färre och att beslut kan fattas snabbare. En annan faktor kan vara att på 
mindre bolag lämnas ett större förtroende på enskilda personer.  
 
Ward et al. (1995, s. 100) beskriver att företagsmiljön är en viktig faktor i utformningen 
av en strategi. Covin et al. (1997, s. 24-25) beskriver att en företagsmiljö som lovar 
många möjligheter med hög tillväxt och lönsamhet erbjuder fler strategiska möjligheter. 
Den bild alla fastighetsbolag skildrar är att företagsmiljön erbjuder enorma möjligheter 
när räntan är låg, konkurrensen liten och konkurserna beskrivs som få. De beskriver i 
stort sett alla att det är ett skriande behov av lägenheter. Trots att fastighetsbolagens 
företagsmiljö enligt teorin kan erbjuda enorma strategiska möjligheter verkar den inte 
vara avgörande för valet av K-regelverk. En del av fastighetsbolagen menar också att 
valet inte haft någon stor betydelse vilket gör att beslutet inte behövt ta en strategisk 
utformning vilket Goll & Rasheed (1997, s. 584) också menar att en företagsmiljö som 
erbjuder fler strategiska möjligheter och därmed mer resurser till att fatta ett rationellt 
beslut ändå inte behöver betyda att beslutsfattarna själva anser att det är nödvändigt. 
Den strategiska utformningen för resterande verkar till större del påverkas av att de är 
fastighetsbolag och att fastigheter utgör 90 % av vad som händer i bolaget. Valet mellan 
K2 och K3 är därmed avgörande för hur just fastigheter får redovisas. Där vi har kunnat 
se att problematiken med den strategiska utformningen ligger i fastigheternas 
komponentavskrivning och att denna istället begränsar de strategiska möjligheterna. Det 
här betyder att fastighetsbolagens företagsmiljö generellt kanske erbjuder fler 
strategiska möjligheter. Men valet verkar främst ha påverkats av bolagets interna 
resurser, i form av kunskap och tid. Detta för att ens ha möjligheten att kunna tillämpa 
K3.  
 
7.2 Redovisningsval 
7.2.1 Extern hjälp vid valet mellan K2 och K3 
En underliggande faktor vi sett kan påverka valet av redovisningsmetod är om 
fastighetsbolagen behövt ta till extern hjälp vid valet eftersom det leder till en 
agentrelation. Socea (2012, s. 49) menar att vid komplexa beslut kan hjälp behövas från 
utomstående och utifrån empirin har vi kunnat se att samtliga av fastighetsbolag använt 
sig av hjälp utifrån i form av en revisor. Detta menar vi är i likhet med Jensen & 
Mecklings (1976, s. 308) agentrelation där en del av beslutsfattandet beskrivs lämnas 
över på agenten.  
 
Det mönster vi har kunnat urskilja i empirin är att den hjälp respondenterna med mer 
kunskap och intresse gällande ekonomi och redovisning fått främst har bestått av 
praktisk rådgivning. Här har revisorn mest bistått dem med ytterligare information och 
kunskap gällande K2 och K3, till skillnad från de fastighetsbolag där kunskap och 
intresse gällande redovisning är mer begränsad där betydligt mer hjälp behövts. 
Tidigare forskning menar att agentrelationen starkt kommer påverka valet av 
redovisningsmetod (Fields et al., 2001, s. 261). Något som vi till viss del kan styrka. 
Hälften av fastighetsbolagen beskriver att revisorn inte påverkat dem alls i deras val 
eftersom det var de själva som tog det slutliga beslutet. Fastighetsbolag (D) beskriver att 
revisorn förespråkade K3 men att de istället valde att tillämpa K2. Watts & Zimmerman 
(1990, s. 136) menar att parterna tillsammans kommer överens om vilken 
redovisningsmetod som ska tillämpas vilket vi ser ett svagt stöd för när endast ett av 
fastighetsbolagen fattat beslutet gemensamt. Att denne respondent tagit mer stöd av 
revisorn tolkar vi beror på hur mycket stöd som kan tänkas finnas på bolaget. 
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Resterande fastighetsbolag beskriver att beslutet helt lämnades över på revisorn. 
Fastighetsbolag (C) beskriver att han inte ens diskuterat valet med revisorn. Detta 
stämmer överens med Collin et al. (2009, s. 146) som menar att i en agentrelation 
kommer beslutet i slutändan falla på revisorn. De fastighetsbolag som själva tagit 
beslutet eller gemensamt med revisorn är också de fastighetsbolag där individerna själva 
kommer beröras av det nya K-regelverket i sitt arbete.  Därmed kan det tänkas att de 
inte vill lämna över ett sådant viktigt beslutet till någon annan och att de haft mer 
erfarenhet och därmed tolkar vi att de i en större utsträckning vågar förlita sig på sina 
egna kunskaper. När revisorn fått fatta beslutet på egen hand kan det bero att denne 
anses bestå mer kunskap för att kunna ta beslutet. Det kan även saknas intresse vilket 
gör att det kan ta längre tid att sätta sig in i K-regelverket men även för att beslutet visat 
sig haft en mindre betydelse för dessa vilket kan antyda att beslutet lättare kan läggas 
över på en annan.  
 
7.2.2 Agentkostnad 
Enligt forskning är det omöjligt att se till att agenten fattar ett optimalt beslut för 
principalen utan att det uppstår en slags agentkostnad och vid valet av 
redovisningsmetod är agentkostnaden något man vill minimera (Fields et al., 2001, s. 
257; Holthausen, 1990, s. 207). Om vi antar att det uppstår en slags agentkostnad 
mellan fastighetsbolagen och revisorn kan det därmed tänkas att agentkostnaden är lägre 
för fastighetsbolagen där kunskap på området är större. Detta eftersom vi sett att de inte 
lägger över lika stort ansvar på revisorn. Speciellt för fastighetsbolag (A) upplevs 
agentkostnaden vara låg där de kunnat tillämpa den egna erfarenheten i en större 
utsträckning vid implementerandet av K3, vilket också tidigare forskning menar att 
agentkostnaden minskar om man kan tillämpa egna preferenser (Jensen & Meckling, 
1976, s. 328). Ett tydligt mönster kan ses där det beskrivs att revisorn har mer erfarenhet 
och kunskap på området och att det kan vara svårt att kontrollera att de agerar i bolagets 
bästa vilket är i linje med Eisenhardt (1989b, s. 58). När revisorn fått ta över 
beslutsfattandet har det berott på att fastighetsbolagen brister i kunskap vilket gör att 
man kan tänka att agentkostnaden för dessa fastighetsbolag därmed är högre. Således 
tolkar vi det som att agentkostnaden varierar mellan fastighetsbolagen beroende på hur 
mycket ansvar som lagts över på revisorn vilket också tidigare forskning visar på 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 328). Agentkostnader uppstår när man behöver 
kontrollera och motivera att revisorn agerar i bolagets bästa intresse (Fama & Jensen, 
1983, s. 304). Samma studie menar att agentkostnader uppstår genom övervakning, 
handledning och olika incitamentsystem. Detta ges inte stöd för i empirin. Merparten av 
fastighetsbolagen beskriver istället att de kontrollerar att revisorn agerar i deras bästa 
intresse genom att hålla en regelbunden kontakt och föra en dialog med dem och på det 
sättet se till att man har samma intressen. Två av fastighetsbolagen beskriver att det 
handlar om att se kostnadsmässigt vad man får ut av hjälpen. Därmed skulle vi snarare 
säga att det är i samtalet med revisorn som kontrollen sköts och att det är denna 
agentkostnad fastighetsbolagen ställs inför. Vilket vi tänker inte är lika kostsamt och att 
agentkostnaden för samtliga av fastighetsbolagen därmed är låg. Speciellt när de flesta 
beskriver att de är nöjda men den hjälp de får och när de beskriver att de har en god 
relation till revisorn. Vi finner detta intressant när agentteorin bygger på amerikansk 
forskning vilket tyder på att kontrollsystemen kan ta en annan form i Sverige och att 
övervakning och olika incitamentsystem därmed inte är lika vanligt förekommande. Vi 
tolkar att detta kan bero på var fastighetsbolagen är belägna och att samtliga 
kategoriserar sig som mindre. Därmed tänker vi att de får en mer genuin kontakt med 
revisorn. Det kan dock tänkas att agentkostnaden blir högre vid tillämpandet av K3 
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eftersom det beskrivs att mer hjälp utifrån hade behövts. Detta hade resulterat i en högre 
grad av kontroll vilket skulle innebära mer nedlagd tid i form av samtal och därmed 
ökade agentkostnader.  
 
7.2.3 Nyttomaximerande agent 
Agentteorin utgår från att agenten har ett rationellt och nyttomaximerande beteende och 
att revisorn väljer den redovisningsmetod som gynnar dem själva i form av ökad 
kompensation (Collin et al., 2009, s. 146; Lubatkin et al., 2007, s. 46). Däremot är det 
väldigt svårt att visa om valet av redovisningsmetod verkligen beror på ett 
opportunistiskt beteende eftersom agentteorin bygger på förenklingar (Fields et al., 
2001, s. 259; Lubatkin et al., 2007, s. 45-46). Det är därmed svårt att avgöra om 
revisorn har ett nyttomaximerande beteende. Det mönster vi har kunnat urskilja är att i 
stort sett alla fastighetsbolag beskrivit att K3 hade inneburit en enorm arbetsbörda. 
Arbetsbördan beskrivs också bli extremt kostsam om kunskap och förståelse saknas 
eftersom tjänsterna hade behövt köpas och det hade tagit revisorn veckor att 
implementera K3. Utifrån dessa redogörelser tolkar vi att för revisorn hade K3 varit ett 
betydligt bättre alternativ att rekommendera ur deras synpunkt eftersom K3 därmed 
hade ökat konsulttimmarna betydligt. Trots detta ser vi att revisorn ändå valt att 
implementera K2 i en större utsträckning där beslutet lämnats över på dem. 
Fastighetsbolag (E) som lät revisorn fatta beslutet beskriver också att revisorn sagt att 
K3 var alldeles för resurskrävande och inte lönsamt i hans fall. I ett fall har revisorn 
dock implementerat K3 där de haft det avgörande beslutet men här kan det tänkas att det 
beror på att detta fastighetsbolag är betydligt större än de andra. De övriga 
fastighetsbolagen beskriver också att revisorn inte påverkat dem på något sätt. Vi kan 
således inte styrka att revisorn agerat i egenintresse när de inte verkar ha 
rekommenderat eller valt K3 bara för att få upp sina konsulttimmar. Det är dock svårt 
att säga men utifrån våra resultat verkar de se till fastighetsbolagens bästa. Varför 
revisorn inte rekommenderat K3 kan vara att de själva inte var fullt insatta i K-
regelverket och det arbete det skulle medföra med komponentavskrivningen. Det kan 
tänkas att revisorn väntar in tiden för att kunna göra en bättre övergång för 
fastighetsbolagen vid ett senare skede utan att själv behöva tappa anseende i form av 
100-tals konsulttimmar. Däremot om övergången till K3 i framtiden blir lättare och om 
det bara skulle röra sig om några extra konsulttimmar kanske revisorn kommer ta fördel 
av detta.  
 
7.2.4 Informationsasymmetri 
Enligt forskning uppstår informationsasymmetri när en part har mer information än en 
annan vilket är tydligt mellan fastighetsbolagen och revisorn (Fields et al., 2001, s. 
257). Detta när flera av fastighetsbolagen beskriver att det är revisorn som besitter den 
yttersta kunskapen gällande K-regelverket. Däremot tolkar vi att den upplevda 
informationsasymmetrin är mindre för de fastighetsbolag som hade samlat in mer 
kunskap och information om K-regelverket till skillnad från de fastighetsbolag som inte 
varit lika pålästa. Steinle et al. (2014, s. 124) menar att det finns en risk att revisorn 
agerar i egenintresse om denne har mer information. Denna risk menar vi kan tänkas bli 
större för de fastighetsbolag där beslutet helt lagts på revisorn/konsulten och när de 
själva inte är lika insatta på området. Det är däremot svårt att säga om revisorn agerat på 
detta informationsövertag men med tanke på att de inte upplevs agera i egenintresse och 
när alla fastighetsbolag beskriver att de är nöjda med det K-regelverk de tillämpar kan 
det ändå tänkas att egenintresset är lågt. Fastighetsbolagen beskriver också att den 
information de får av revisorn anses vara tillräcklig och att de inte upplever några 
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skillnader mellan deras behov och de råd de får. Det kan dock vara svårt för de 
fastighetsbolag med mindre kunskap att diskutera deras informationsbehov eftersom de 
kan vara omedvetna om vad som hade gynnat dem mer. De här fastighetsbolagen 
beskriver också att de nog inte rekommenderats K3 för att de kan anses vara för små. 
Något som nödvändigtvis inte är sant vilket revisorn också påpekar att även ett mindre 
av de mindre fastighetsbolagen skulle kunna gynnas av att använda K3. Revisorn 
förklarar dock att om kundens intresse är litet brukar han försöka sätta sig in i vad som 
är bäst för fastighetsbolaget och sedan rekommendera det K-regelverk som han anser är 
lämpligast. Tydligt är också att de som är mer insatta i ekonomi och redovisning lättare 
kunnat ta till sig informationen om K-regelverket vilket inte i sig är speciellt konstigt 
när andra fastighetsbolag beskriver att de saknar intresse på området och att intresset 
varierar i branschen mellan företagsledarna. Dessa fastighetsbolag tillämpar alla K2. 
Något fastighetsbolag (A) också förklarar att många som saknar redovisningsbakgrund, 
förståelse eller kunskap säkerligen kommer välja K2. Därmed finner vi detta intressant 
när vi ser att flera av fastighetsbolagen tillämpar K2 i tron om att K3 kanske inte ens är 
aktuellt och när K2 tillämpas av alla som beskriver att de är mindre insatta i 
redovisning.  
 
7.2.5 Intressenter 
Enligt Jensen (2001, s. 297) ska hänsyn tas till alla företagets intressenter vid val av 
redovisningsmetod. Däremot ges inga indikationer på att fastighetsbolagen behövt ta 
stor hänsyn till intressenterna vid valet av K-regelverk eftersom de beskrivs vara få. 
Något som tidigare studier också konstaterar att variationen av intressenter skiljer sig åt 
mellan branscher (Mitchell et al., 2015, s. 857). Därmed kan det tänkas att 
intressenternas roll vid valet för onoterade mindre fastighetsbolag inte är lika väsentlig. 
Den intressent som upplevs viktigast är banken men även ägarna, styrelsen och 
skattemyndigheten. Två av fastighetsbolagen förklarar dock att de hade tillgodosett om 
banken eller ägarna haft en särskild önskan kring redovisningen. Det kan bero på att 
banken tycks vara den viktigaste intressenten för merparten eftersom det är dem de 
vänder sig till vid belåning. De som beskriver att ägarna är viktiga kan bero på att de är 
anställda av dem och att det därmed kan anses vara av stor vikt att tillgodose deras 
intresse. Tidigare forskning menar att intressenterna kommer ha inflytande på valet av 
redovisningsmetod (Healy & Palepu, 2001, s. 406) vilket inte är i linje med denna 
studie.  Däremot kan valet ha påverkats av att intressenterna beskrivs som få eftersom 
en effekt av detta kan vara att fastighetsbolagen kunnat tillämpa K2 i en större 
utsträckning. Detta eftersom att redovisningen kommer tillhandahålla och kommunicera 
olika grad av information beroende på om valet faller på K2 eller K3 vilket Fields et al. 
(2001, s. 257) också menar. K3 beskrivs vara mer omfattande och ge en mer rättvisande 
bild, i alla fall enligt teorin och i en uppåtgående trend, medan K2 beskrivs vara enklare 
men med risken att ge en missvisande bild. En rättvisande bild av redovisningen är 
något som fastighetsbolagen också diskuterar att de vill förmedla men detta mål har 
dock inte eftersträvats vid valet eftersom de flesta ändå valt att tillämpa K2. Det kan 
dock bero på att fastighetsbolagen faller in under kategorin mindre och att 
redovisningen inte riktar sig till speciellt många utomstående parter. Detta innebär att 
K2 ändå kan anses vara tillräckligt informationsgivande något som också stöds av 
Tagesson et al. (2009, s. 354).  Det här är dock väldigt intressant eftersom K2 beskrivs 
kunna ge ett flackande resultat och banken beskrivs vara den viktigaste intressenten 
vilket kan ha en negativ effekt på fastighetsbolagens belåning.  
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7.2.6 Val av redovisningsmetod  
7.2.6.1 Ekonomiska konsekvenser 
Bonus och skatt är två ekonomiska faktorer som visat sig påverka val av 
redovisningsmetod (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 83). Om bonussystem kopplat till 
företagets resultat används kommer det påverka ledningen att välja den 
redovisningsmetod som ökar intäkterna och därmed bonusen (Watts & Zimmerman, 
1990, s. 138). Vi kan dock inte finna empiriskt stöd för att bonus påverkat 
fastighetsbolagen i deras val mellan K2 och K3, på grund av att inget av de studerade 
fastighetsbolagen beskriver att de använder sig av någon form av resultatbaserat bonus- 
eller kompensationsavtal för företagsledningen. Detta kan bero på att fastighetsbolagen 
är mindre men även för att teorierna testas på företag i Sverige eller för att studien 
brister i urvalet. Flera av respondenterna utgörs också av ägarna vilket därmed kan 
betyda att de själva styr över eventuella vinster och att detta inte behöver ses som en 
bonus.  
 
Tidigare forskning menar att en nyttomaximerande ledning kommer välja en 
redovisningsmetod som skjuter fram eller minimerar skatten (Fields et al., 2001, s. 281-
281; Watts & Zimmermans, 1978; Zmijewski & Hagerman, 1981, s. 131). Därmed 
antar vi att en nyttomaximerande ledning kommer välja K3 eftersom det ges en 
möjlighet att skjuta upp skatten. Det är bara två av fastighetsbolagen som tillämpar K3. 
Det ena fastighetsbolaget beskriver dock att valet grundar sig på redovisningsmässiga 
skäl och inte skattemässiga och det andra har helt lagt över beslutet på revisorn vilket 
gör att vi inte finner något stöd för att valet beror på en nyttomaximerande ledning. 
Däremot beskriver fastighetsbolag (G) att K3 ger ett ökat utrymme för att maximera 
vinsterna under en kortare period eftersom avskrivningar kan göras på allt och därmed 
kan vinsterna öka i en högre takt. Därmed kan det tänkas att valet av K3 ändå grundar 
sig i att de är nyttomaximerande. Detta beskrivs dock vara idealiskt om du ska bedriva 
ett fastighetsbolag under en kortare tid med hopp om toppriser för vinstmaximering. De 
fastighetsbolag som valt att tillämpa K3 har dock funnits i närmare femtio år och 
beskriver att de har långsiktiga framtidsplaner för fastighetsbolaget. Således uppfattar vi 
det inte som att faktorer som skatteminimering eller att ledningen vill nyttomaximera 
varit avgörande. Vilken betydelse skatten haft vid valet mellan K2 och K3 kan därför 
diskuteras. Några beskriver att skatt självklart är en viktig faktor och att de hoppas att 
revisorn haft detta i åtanke men att det skulle influerat dem i valet känns inte aktuellt. 
Detta för att beslutet lagts över på revisorn. Skatten beskrivs i huvudsak också vara 
densamma mellan K2 och K3 men K3 erbjuder dock en större flexibilitet gällande den 
skattemässiga hanteringen. Vi har dock sett att skatten är relevantare för de 
fastighetsbolag med mer redovisningsmässiga kunskaper eftersom valet påverkar dem 
olika i arbetet eller ekonomiskt beroende på var fastighetsbolaget är beläget. Därmed 
skulle vi snarare säga att valet grundar sig i hur skatten behandlas i de olika K-
regelverken och vilka interna resurser som finns på fastighetsbolaget för att kunna 
hantera de skattemässiga skillnaderna.  
 
7.2.6.2 Ägarstruktur  
Sju av de studerade fastighetsbolagen är ägarledda och ett är ledningsstyrt. Ägarstruktur 
är en faktor som tidigare forskning (Dhaliwal et al., 1982, s. 55) visat kan påverka valet. 
Två av de största studerade fastighetsbolagen har valt att tillämpa K3 men det ena är 
ledningsstyrt och det andra är ägarlett. Till skillnad från tidigare forskning kan vi inte se 
att ägarstrukturen påverkat valet av K-regelverk. Detta eftersom den större andelen av 
de tillfrågade är ägarledda och för att två av de största fastighetsbolagen båda valt att 
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tillämpa K3 trots olika ägarstrukturer. Däremot har nästan alla av de ägarledda valt att 
tillämpa K2 men studien brister i variation av ägarstruktur. Detta gör att det är svårt att 
säga om denna faktor påverkat valet. Enligt teorin är ett ledningsstyrt företag mer 
benäget att maximera nyttan genom att välja den redovisningsmetod som ökar resultatet 
och därmed bonusen (Dhaliwal et al., 1982, s. 44; Watts & Zimmerman, 1978, s. 114). 
På grund av att inget fastighetsbolag tillämpar någon form av bonussystem eller 
ovanstående resonemang kan vi inte heller styrka detta. Ett ägarlett företag är mer 
intresserade av att sänka kostnaderna på grund av skatteskäl (Dhaliwal et al., 1982, s. 
44; Smith, 1976, s. 708). När vi sett att valet snarare grundar sig på de skattemässiga 
skillnaderna och att K2 och K3 i huvudsak ger samma skatt kan inte heller detta styrkas 
i studien.  Fastighetsbolag (A) som är ledningsstyrt har valt att tillämpa K3 som enligt 
revisorn kan ge en möjlighet att skriva upp resultatet för att få en mer rättvisande 
ställning och således ett högre eget kapital. Enligt teorin är ledningsstyrda företag mer 
benägna att välja en redovisningsmetod som leder till ett högre redovisat resultat och ett 
starkt eget kapital för att hålla företagets aktieägare och intressenter nöjda (Dhaliwal et 
al., 1982, s. 43). Men det tolkar vi som att det handlar om att de vill kunna ge en mer 
rättvisande bild av redovisningen då de har stora övervärden på sina fastigheter. Inte att 
det beror på en nyttomaximerande ledning eftersom fastighetsbolag (A) är onoterat och 
också beskriver att intressenterna är få.  
 
7.2.6.3 Företagets egenskaper 
Holthausen & Leftwich (1983, s. 82) menar att vana och sed påverkar valet av 
redovisningsmetod vilket vi sett varierande resultat för. Det har visat sig ha större 
relevans för de som själva arbetar med redovisning på fastighetsbolaget eftersom de 
velat fortsätta hålla en god standard. Detta kan i sig kännas naturligt eftersom de som 
håller på med redovisning säkerligen inte vill försämra den vid byte av 
redovisningsmetod. Fastighetsbolag (A) menar också att många utan 
redovisningserfarenhet inte anser att val av redovisningsmetod är lika relevant. Detta 
har också visat sig i empirin då de som i samråd med revisorn tillämpar K2 utan att 
begrunda beslutet allt för noga. Vilket tyder på att vana och sed har större betydelse i 
valet för de med mer redovisningserfarenhet. Fastighetsbolag (A) menar att det 
principbaserade K3 var avgörande för att inte försämra deras redovisning och 
fastighetsbolag (D) förklarar att de valt att skriva av på samma sätt som förut för att 
kunna ge en mer rättvisande bild trots K2.  
 
Tidigare forskning har visat på varierande resultat när det gäller sambandet mellan val 
av redovisningsmetod och företagsbransch. Merparten av de studerade 
fastighetsbolagen har valt att tillämpa K2 vilket är mer överensstämmande med 
Holthausen & Leftwich (1983, s. 82). De menar att man inom samma bransch ofta 
väljer samma redovisningsmetod och att det kan bero på att man kopierar andra. Detta 
finner inte vi något stöd för när fastighetsbolagen menar att andra fastighetsbolags val 
av K-regelverk inte påverkat dem. Det här tolkar vi beror på att de varit tvungna att 
främst se till sig själva och den egna situationen vid valet eftersom de ställts inför ett 
svårt val när skillnaderna mellan regelverken beskrivs vara omfattande för just 
fastighetsbolag. Att fler valt att tillämpa K2 menar vi beror på att fastighetsbolagen 
hamnat i en svår sits på grund av komponentavskrivningen med K3, vilket är precis den 
problematik fastighetsbolagen beskriver. Den uppfattningen vi får är att det krävs 
enorma resurser och kunskap i huset för att kunna tillämpa K3 på grund av 
komponentavskrivningen. Processen att gå in i K3 beskrivs i många fall inte vara värd 
vad fastighetsbolagen får ut av den, vilket vi finner intressant när det beskrivs vara 
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enkelheten i K2 som är en väsentlig faktor vid valet. Detta eftersom man i K2 kan 
undgå komponentavskrivningen. Den ökade arbetsinsatsen tyder också på att K3 kräver 
en högre grad av rationalitet eftersom det ger en indikation på att fastighetsbolag kan ha 
tvingats till att välja K2.  
 
Däremot förklarar hälften av fastighetsbolagen att K3 kanske inte ens varit ett alternativ 
eftersom de är för små. Vilket tyder på att storleken spelat roll vid valet något Milne 
(2002, s. 371) också menar kan förklara val av redovisningsmetod. De studerade 
fastighetsbolagen kategoriserar sig alla som mindre. Däremot skiljer sig även de mindre 
åt i storlek och vi kan se att alla de minsta valt att tillämpa K2, vilket revisorn också 
menar att det bara är de fastighetsbolag på den lägre skalan som bör överväga K2. Detta 
kan bero på att K2 är enklare och att ett mer omfattande regelverk inte är nödvändigt att 
tillämpa. Däremot menar revisorn att valet mellan K2 och K3 inte främst borde bero på 
storlek utan bolagets ställning och investeringsbehoven de närmaste åren. Revisorn 
förklarar att K3 till och med kan vara ett bättre alternativ för de fastighetsbolag som är i 
tron att de är för små. De fastighetsbolag som valt att tillämpa K3 är också de största av 
de mindre fastighetsbolagen vilket ger en indikation på att de har tillgång till mer 
resurser för att kunna tillämpa det mer resurskrävande K3. Detta är intressant eftersom 
det också ger en indikation på att en större andel av de mindre fastighetsbolagen väljer 
att tillämpa K2 före K3 på grund av att fastighetsbranschen hamnat i en svår sits. 
Kanske hade fler valt att tillämpa K3 om det inte hade varit lika kostsamt och 
resurskrävande för de mindre fastighetsbolagen. En annan väsentlig anledning till att 
fastighetsbolagen valt K2 är för att kunna bibehålla möjligheten att gå in i K3 om de vid 
ett senare skede väljer att byta strategi. Detta stöds av Holthausen & Leftwich (1983, s. 
82) som menar att valet kan påverkas av den metod som ligger närmast i tiden. Det här 
tolkar vi beror på att K2 ligger mer i tiden för fastighetsbolagen på grund av 
komponentavskrivningen eftersom det beskrivs att det med tiden kan komma mer 
information och mallar som kan underlätta en övergång till K3. Detta tyder på att 
beslutet kan ligga under reservation för flera av fastighetsbolagen som valt att tillämpa 
K2.  
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8. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi besvara problemformuleringen utifrån studiens empiri- och 
analyskapitel. Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer 
som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val 
mellan två redovisningsmetoder. Med det menas faktorer som kan vara avgörande för 
beslutet att en redovisningsmetod väljs framför en annan. I slutdiskussionen kommer 
studiens samhälleliga och etiska bidrag lyftas fram vilket sedan följs av studiens 
teoretiska och praktiska bidrag.   
 
8.1 Forskningsresultat 
Denna studie har kombinerat beslut och redovisningsval för att kunna identifiera de 
faktorer som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag i deras val mellan två 
redovisningsmetoder. Den problemformulering som legat till grund för studien är: ”Vad 
påverkar svenska onoterade mindre fastighetsbolag i deras val mellan K2- och K3- 
regelverket?”. Denna studie bidrar till att fylla det identifierade forskningsgapet där mer 
studier efterfrågats gällande faktorer som kan påverka valet av redovisningsmetod, samt 
hur specifika branscher väljer och hur ett företags strategiska förhållningssätt kan 
påverka valet. Tidigare forskning om redovisningsval visar att valet av 
redovisningsmetod påverkas av olika bakomliggande faktorer och att det inte beror på 
slumpen, vilket tydligt framkommit i studien. Däremot kan inte alla teorier appliceras 
på onoterade mindre fastighetsbolag eftersom vi kunnat urskilja andra faktorer som 
också visat sig påverka dem i deras val av K-regelverk.   
 
Först och främst har vi sett att valet av redovisningsmetod haft olika stor betydelse för 
fastighetsbolagen. Valet har visat sig ha större betydelse för de med mer erfarenhet och 
intresse av ekonomi och redovisning. Däremot har vi sett att ett rationellt beslut inte är 
lika nödvändigt när alternativen är färre. I detta fall är det 50/50 att ändå träffa in den 
redovisningsmetod som kan anses vara bäst lämpad och ur empirin framkommer det att 
fastighetsbolag med olika grad av rationalitet ändå valt samma. Utifrån analysen kan det 
dock tänkas att K3 kräver en högre grad av rationalitet eftersom det beskrivs behövas 
betydligt mer kunskap gällande redovisning. Det kan vidare konstateras att de 
fastighetsbolag som visat på mer kunskap och erfarenhet gått igenom en likartad 
beslutsprocess vid valet vilket också gjort att beslutet av K-regelverk mer karaktäriserat 
sig som ett strategiskt beslut för dem. Studien kan därmed visa på att redovisningsvalet 
varit ett strategiskt beslut för merparten men bara för de som visat sig ha mer kunskap 
och intresse om redovisning. För de övriga har strategin istället varit att lämna över 
beslutet på en utomstående med mer kunskap på området. Vad som visat sig vara en 
viktig faktor för att kunna göra ett strategiskt val mellan K2 och K3 är 
fastighetsbolagens interna resurser eftersom K3 kräver mer arbete och skulle hjälp tas 
utifrån hade det varit extremt kostsamt. De fastighetsbolag som haft en tydligare bild av 
hur redovisningen ska skötas tycks också haft en slags redovisningsvision som influerat 
valet. Något som tydligt framkommit är att alla fastighetsbolag relativt enkelt kunnat 
anamma och anpassa sig till K-regelverket oavsett organisationsstruktur på grund av att 
alla fastighetsbolag faller in under kategorin mindre. Fastighetsbolagens företagsmiljö 
erbjuder enorma strategiska möjligheter men detta har inte visat sig påverka valet. Det 
vi istället kunnat se är att fastighetsbolagens strategiska möjligheter begränsats på grund 
av K-regelverkets utformning.  
 
Alla fastighetsbolag har behövt ta till hjälp av utomstående vid valet. Däremot har 
hjälpen varierat. För fastighetsbolagen där kunskap och intresse är lägre har mer hjälp 
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behövts och revisorn har haft en mycket stor påverkan på valet.  Vidare har det på grund 
av skillnader i kunskap och intresse visat sig att agentkostnaden varierat för 
fastighetsbolagen. Dock upplevs den som låg för samtliga eftersom kontrollen av 
revisorn sker via samtal. Samtliga fastighetsbolag är mindre vilket gör att de kan bygga 
en närmare relation till revisorn. Därmed antas agentkostnaden inte ha haft någon större 
påverkan på valet. Att revisorn skulle påverkat valet genom att agera i egenintresse 
finner vi inte något stöd för. Vi har inte heller kunnat se att revisorn tagit fördel av att de 
besitter mer information och på det sättet agerat i egenintresse vid valet. Det är dock 
svårt att säga men samtliga fastighetsbolag beskriver att de är nöjda med den tillämpade 
redovisningsmetoden. Däremot brister informationen mellan revisorn när flera tror att 
K3 kanske inte ens är aktuellt vilket gör att de kan känna sig nöjda med K2 trots att K3 
hade kunnat vara ett bättre alternativ. Intressenternas inverkan på valet har också visat 
sig vara liten på grund av att alla fastighetsbolag kategoriserar sig som mindre. Däremot 
kan det ha påverkat möjligheten att välja K2 eftersom redovisningen därmed inte 
behöver vara lika omfattande. Inget av fastighetsbolagen tillämpar någon form av 
bonussystem och därmed finner vi inga bevis för att denna faktor haft någon påverkan. 
Skatten har däremot visat sig vara en mer väsentlig faktor. Det har dock inte handlat om 
någon nyttomaximerande ledning eller skatteminimering eftersom skatten i huvudsak är 
densamma. Det som påverkat valet är hur skatten behandlas i de olika regelverken och 
vilka interna resurser som finns. Fastighetsbolagens ägarstruktur kan vi inte styrkas 
påverkat valet. Vad som istället visat sig vara väsentligt för de som valt K3 är att 
redovisningsmetoden ska ge en rättvisande bild och inte att valet beror på en 
nyttomaximerande ledning.  
 
Vana och sed tycks ha större betydelse för de som haft mer kunskap och erfarenhet 
gällande redovisning vid valet. Detta för att inte de inte velat välja en metod som 
försämrar redovisningen. Andra fastighetsbolags val har inte visat sig påverka valet 
däremot har merparten av fastighetsbolagen valt att tillämpa K2 vilket upplevs bero på 
att de hamnat i kläm på grund av komponentavskrivningen med K3. Processen att gå in 
i K3 beskrivs i många fall inte vara värd vad de får ut av regelverket och många har 
därmed valt bort det alternativet. Studien har även kunnat visa på att val av 
redovisningsmetod påverkas av fastighetsbolagens storlek. Bara de större av de mindre 
har valt att tillämpa K3 eftersom enkelheten med K2 beskrivs vara väsentligare för de 
övriga och att resurser saknas till att kunna tillämpa det mer resurskrävande K3. Det har 
även visat sig att fastighetsbolagen som valt K2 velat behålla möjligheten att kunna gå 
in i K3 senare om det med tiden kommer fram material som kan underlätta övergången 
för just fastighetsbolag. I figur 7 visas en sammanställning av forskningsresultatet där 
faktorerna som påverkat onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i 
deras val mellan två redovisningsmetoder lyfts fram.    
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Figur 7.  Sammanfattande modell av påverkande faktorer 
 
8.2 Slutdiskussion 
Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar 
onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten, i deras val mellan två 
redovisningsmetoder. Med det menas faktorer som kan vara avgörande för beslutet att 
en redovisningsmetod väljs framför en annan. En avgörande faktor vi kunnat se 
påverkat fastighetsbolagens val är komponentavskrivningen i K3. 
Komponentavskrivningen har resulterat i att faktorer som interna resurser i form av 
redovisningskompentens eller kapital haft stor påverkan på valet. Detta eftersom en stor 
del av fastighetsbolagens verksamhet utgörs av fastigheter och med 
komponentavskrivningen skulle fastigheterna behöva delas upp i olika komponenter och 
skrivas av med varierande nyttjandeperioder vilket i sin tur blir väldigt resurskrävande. 
Ifall interna resurser saknas kan fastighetsbolagen ta till extern hjälp för att kunna 
hantera arbetsbördan men denna hjälp beskrivs som oerhört kostsam. Vad som då visat 
sig vara en väsentlig påverkande faktor för fastighetsbolagens val är att K2 är enklare 
vilket gör att de kan undgå tre resurskrävande faktorer, komponentavskrivning, 
uppskjuten skatteredovisning och fastighetsvärdering. Valet att tillämpa K2 har också 
påverkats av att fastighetsbolagen vid ett senare skede kan byta i hopp om att det ska 
finnas underlättande material som gör att en övergång till K3 blir enklare.  
Redovisningsmetoderna skiljer sig också i form av att K2 är regelstyrt medan K3 är 
principbaserat. Att använda sig av ett principbaserat regelverk har visat sig vara en 
viktig faktor eftersom det ger en mer rättvisande bild av redovisningen dock har inte 
alla kunnat uppnå den strävan på grund av att faktorerna som beskrivs ovan varit mer 
avgörande.  
 
Studiens utgångspunkt var att fastighetsbolagen ställdes inför ett val mellan K2- och 
K3-regelverk. Under studiens gång har det dock visat sig att detta val kanske inte ens 
existerat för många. Samtliga av de studerade fastighetsbolagen kategoriserar sig som 
mindre vilket innebär att de haft möjligheten att välja mellan båda alternativen. Men 
denna möjlighet har vi sett begränsats av att fastighetsbolagen hamnat i en svår sits på 
grund av komponentavskrivningen. Den gör att det upplevs som att flera av 
fastighetsbolagen inte ges något annat val än att tillämpa K2. Syftet bakom K-
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regelverket är att harmonisera redovisningen och göra det enklare men någonstans på 
vägen har syftet raserats, i alla fall för fastighetsbranschen, där de upplevs tvingas in i 
en redovisningsmetod utan någon egentlig annan valmöjlighet. En förändringsprocess är 
aldrig enkel och framsteg på redovisningsområdet kan ha inneburit ett tillbakasteg för 
fastighetsbolagen gällande val av redovisningsmetod. Merparten av fastighetsbolagen 
har valt att tillämpa K2 och, visst, denna redovisningsmetod kan absolut anses 
tillräcklig när intressenterna beskrivs som få och en mer omfattande redovisning kanske 
inte är nödvändig. Däremot beskriver i stort sett samtliga att banken är den väsentligaste 
intressenten och tillämpar fastighetsbolagen K2 kan den redovisningsmetoden ge en 
missvisande bild. Det kan i sin tur påverka deras belåning negativt och därmed drabba 
deras fortsatta utveckling om de vill expandera och utöka verksamheten, något samtliga 
bolag beskriver att de har som mål. K3 beskrivs ge en mer rättvisande bild av 
redovisningen, åtminstone enligt teorin och i en uppåtgående konjunktur och borde 
således vara att föredra. Det känns självklart att en statlig myndighet också vill 
eftersträva detta eftersom även de säkerligen anser att en mer rättvisande bild är att 
föredra. Idag är behovet för lägenheter större än någonsin och fastighetsbolagens 
verksamhet är en enormt viktig faktor för samhällsstrukturen och den fortsatta 
urbaniseringen. Därmed borde de åtminstone ha möjligheten att erbjudas välja den 
redovisningsmetod som ger en mer rättvisande bild och inte att speciellt en faktor, 
komponentavskrivningen, ska få spela en sådan väsentlig roll för valet.  
 
Syftet med komponentavskrivningen är att ge ett jämnare resultatöverflöd över tid vilket 
flera av fastighetsbolagen teoretiskt sett förstår. Men att det berör verksamheter utan en 
kontinuerlig värdeutväxt. Avskrivningar beskrivs inte vara relevant för 
fastighetsförvaltare när de inte har någon värdeminskning, utan snarare stora 
övervärden. I teorin verkar komponentavskrivningen därmed ha ett syfte men i 
realiteten verkar den innebära en massa onödigt jobb för fastighetsbolagen eftersom det 
beskrivs att varken styrelsen, banken eller ägarna är intresserade av detta. Därmed kan 
man fråga sig hur man ska motivera ett fastighetsbolag att välja ett mer rättvisande 
regelverk när det är betydligt mer resurskrävande och beskrivs som onödigt? Att välja 
K3 måste även kunna motiveras för ett onoterat mindre fastighetsbolag. K-regelverket 
är relativt nytt och vi ser att det kan ta tid att förstå hur vissa branscher kan ha berörts. 
Därav känns det än mer viktigt att visa på vilka faktorer som påverkat fastighetsbolagen 
i deras val mellan K2 och K3 och hur just en faktor kan få en sådan stor effekt på valet 
av redovisningsmetod. Särskilt inför en kommande utvärdering av K-regelverket när det 
finns en förhoppning bland fastighetsbolagen att framtida hjälpmedel ska tas fram för 
att underlätta valmöjligheterna. Problematiken fastighetsbolagen upplever måste således 
skildras eftersom K-regelverket satt fastighetsbolagen i ett svårt val, eller kanske inget 
val alls. Syftet med denna studie har inte var att hänga ut det ena eller det andra 
regelverket. Det finns både för- och nackdelar med båda och varje enskilt 
fastighetsbolag måste själv reflektera över vad som kan anses bäst lämpat för dem. 
Däremot är det av stor vikt att redogöra för hur vissa branscher kan ha drabbats hårdare 
om möjligheterna att kunna välja mellan K2 och K3 begränsas, speciellt när detta inte 
var det ursprungliga syftet med K-regelverket och för att K-regelverket ska kunna fylla 
sin fulla funktion, måste detta belysas.  
 
8.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
När fler kvalitativa och branschspecifika studier önskats gällande val av 
redovisningsmetod har vi i och med vår studie kunnat bidra till en ökad 
teoretiskförståelse för vad som påverkar onoterade mindre fastighetsbolag i deras val 
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mellan två redovisningsmetoder. Genom att i vår kvalitativa studie integrera teorier 
gällande beslut och redovisningsval har vi kunnat nå en djupare förståelse för vad som 
påverkar onoterade mindre fastighetsbolag belägna i Västerbotten i deras val mellan K2 
och K3. Med det menas att faktorer som kan vara avgörande för beslutet att en 
redovisningsmetod väljs framför en annan lyfts fram.  
 
Studien har också kunnat visa på att onoterade mindre fastighetsbolag hamnat i ett svårt 
val eller kanske inget val alls. Därav är det av stor relevans att lyfta fram denna 
problematik eftersom även de ska ha möjligheten att kunna välja mellan K2 och K3. En 
av de viktigaste intressenterna som lyfts fram i studien beskrivs vara banken och det är 
därmed viktigt att redovisningsinformationen ger en rättvisande bild eftersom den ligger 
till grund för beslutsfattande och belåning. Studien kan således vara till hjälp för BFN 
vid utvecklandet av K-regelverket eftersom den lyfter fram hur en utsatt bransch hamnat 
i en svår sits vid valet av redovisningsmetod. Studien har inte visat på att valet av 
redovisningsmetod påverkas av en nyttomaximerande ledning som i sin tur resulterar i 
en negativ effekt på samhällsnyttan utan vi har istället sett en önskan att kunna ge en så 
pass rättvisande bild av fastighetsbolaget som möjligt.  Genom studien kan vi således 
belysa den situation onoterade mindre fastighetsbolag hamnat i och vi hoppas att genom 
att lyfta fram detta att de i framtiden ska kunna ges en ökad möjlighet att kunna välja 
mellan K2 och K3.  
 
8.4 Förslag på fortsatta studier 
Införandet av K-regelverket är relativt nytt och det finns således mycket kvar att studera 
inom detta område. Vi har under studien ökat vår kunskap samt funnit nya infallsvinklar 
på hur vidare studier kan bidra till forskningsområdet. Ett intressant inslag i vår studie 
är att merparten av de onoterade mindre fastighetsbolagen valt K2. Vi rekommenderar 
därför att vid ett senare tillfälle undersöka hur situationen ser ut då och om K2 
fortfarande är ett majoritetsval för branschen. Den bild vi fått är att fastighetsbolagen 
avvaktat med att gå över till K3 för att senare byta när regelverket blivit mer etablerat, 
vilket gör att det skulle vara intressant att vid ett senare skede undersöka om merparten 
istället valt att byta till K3. En kvalitativ studie skulle kunna ge en djupare förståelse för 
varför ett byte skett och i vilken grad bytet varit mer eller mindre fördelaktigt för 
fastighetsbolaget. Denna studie har utgått ifrån onoterade mindre fastighetsbolag i 
Västerbotten, belägna i mindre till medelstora städer, vilket kan ha påverkat att den 
upplevda agentkostnaden och agentnyttan beskrivits som låg. Det skulle därmed vara 
intressant att göra en liknande studie i större städer för att se om agentkostnaden och 
agentnyttan skiljer sig åt och vilken inverkan den kan haft på val av K-regelverk 
gällande fastighetsbolag belägna i större städer. Studien har inte kunnat visa på att 
bonus och ägarstruktur inverkat på valet. Detta kan bero på att studien brister i urvalet. 
Hälften av de studerade fastighetsbolagen kategoriserar sig som mindre av de mindre 
eftersom tillgången till större av de mindre varit begränsad. I en större stad hade 
ägarstruktur och bonussystem kunna ta sig ett annat uttryck vilket också gör att det hade 
varit intressant att undersöka hur dessa faktorer påverkat valet mellan K2 och K3 för 
fastighetsbolag verksamma i större städer.  
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9. Sanningskriterier  
I denna avslutande del kommer vi att redogöra för studiens trovärdighet och dess 
resultat. Där fyra kriterier: tillförlitlighet, pålitlighet, konfirmering/bekräfta och 
överförbarhet fått ligga till grund. Detta för att läsaren ska kunna bedöma studiens 
kvalitet och hur väl den stämmer överens med verkligheten.  
 
9.1 Trovärdighet 
Det finns ingen ömsesidig uppfattning om hur kvalitén i en kvalitativ forskning ska 
utvärderas, något som också har lett till en stor debatt på området på grund av att det är 
svårigheter för forskaren att förhålla sig objektiv och skapa validitet (Cutcliffe & 
McKenna, 1999, s. 374; Rolfe, 2006, s. 305, 309). Det vanligaste sättet att undersöka 
om en kvalitativ studie anses trovärdig är dock genom att använda sig av Lincoln & 
Gubas (1985) kriterier: tillförlitlighet, pålitlighet, konfirmering/bekräfta och 
överförbarhet (Cope, 2014, s. 89).  

9.1.1 Tillförlitlighet 
Denna studie har en hermeneutisk kunskapssyn vilket grundar sig på tolkningar av 
verkligheten och mänskligt beteende (Hartman, 2004, s. 106). Denna studies 
tillförlitlighet kan därmed ifrågasättas på grund av att vår hermeneutiska kunskapssyn är 
baserad på fastighetsbolagens verklighetssyn och i förläggningen hur vi valt att tolka 
den. Tillförlitlighet syftar till hur sanningsenligt studiens data och resultat är och hur 
noggrann studiens tillvägagångssätt varit (Fejes & Thornberg, 2015, s. 259). För att öka 
tillförlitligheten i en kvalitativ studie ska metodvalen som studien bygger på tydligt 
framställas samt granskas av deltagarna (Cope, 2014, s. 89; Cutcliffe & McKenna, 
1999, s. 379). För att uppnå tillförlitlighet har studiens alla steg noggrant redogjorts för. 
Stor vikt har lagts på att utförligt beskriva datainsamlingen, transkriberingen och hur 
analysen genomförts för att läsaren själv ska kunna skapa sig en uppfattning och ges en 
möjlighet att kunna bedöma studiens tillförlitlighet. I studiens början har även en 
redogörelse gjorts för den förförståelse vi har inom ämnet för att läsaren ska kunna 
bedöma förförståelsens inverkan på våra tolkningar och analys av resultatet. Studiens 
deltagare har även fått granska materialet innan publicering samt att vi har kunnat vända 
oss till dem vid eventuella funderingar. Allt för att försöka visa på en så korrekt 
verklighetsbild som möjligt. Tillförlitligheten kan dock tänkas minska när vi erbjudit 
deltagarna att vara anonyma eftersom det försvårar möjligheten att se vart datan är 
inhämtat. Här har vi dock valt att prioritera de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådets, 
2011, s. 66) i form av anonymitet för att säkerhetsställa att deltagarnas namn och 
företag inte ska komma till skada.  
 
9.1.2 Pålitlighet  
För att öka en studies pålitlighet ska forskningsprocessen kunna följas, det vill säga hur 
datan samlats in och tydligt visa på vilka val forskaren tagit under processens gång 
(Cobe, 2014, s. 89; Tobin & Begley, 2004, s. 392).  En tydlig redogörelse har därmed 
gjorts för att visa de beslut som tagits under forskningsprocessen och allt ifrån teorival, 
praktiskt tillvägagångsätt, urval, intervjugenomförande och analysmetod har beskrivits 
ingående. För att öka studiens pålitlighet har även studiens svagheter lyfts fram. 
Studiens syfte har varit att visa på vilka faktorer som påverkar onoterade mindre 
fastighetsbolag i deras val mellan två redovisningsmetoder därmed har erkänd forskning 
på området, beslut och redovisningsval, behandlats vilket sedan intervjuguiden byggts 
upp efter. Detta för att kunna öka pålitligheten i den insamlade datan och de tolkningar 
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vi sedan gjort utifrån teorierna. På detta sätt har teorierna skapat ett ramverk som vi 
kunnat förhålla oss till under studiens gång.  
 
9.1.3 Konfirmering/bekräfta 
Konfirmering/bekräfta syftar till forskarens förmåga att kunna visa på att datan bygger 
på deltagarnas verklighetsbild och inte på forskarens förvrängningar och egna 
värderingar (Tobin & Begley, 2004, s. 392).  För att kunna öka konfirmering/bekräfta 
kan forskaren synliggöra viktiga citat från deltagarna och visa på hur olika tolkningar 
gjorts (Cobe, 2014, s. 89). Det är viktigt att forskaren synliggör sin förståelse för sin 
ofullständiga objektivitet i en kvalitativ studie för att öka konfirmering/bekräfta 
(Bryman & Bell, 2013, s. 405). I empirin har därmed relevanta citat lyfts fram samt att 
vi i analysen beskrivit hur vi valt att tolka deras verklighetsbild för att i möjligaste mån 
kunna öka graden av konfirmering/bekräfta. Under studiens gång har vi också varit 
medvetna om att studien inte kan utföras helt objektivt eftersom ett hermeneutiskt 
synsätt präglas av tolkningar och uppfattningar. En självklar strävan har givetvis varit 
att våra tolkningar och uppfattningar ska stämma överens med vad respondenterna sagt 
och därav har vi försökt hålla en hög grad av interbedömarreliabilitet. 
Interbedömarreliabilitet innebär att forskarna är överens om bedömningen och har 
samma uppfattning av det insamlade materialet vid analysen (Bryman & Bell, 2013, s. 
171). Således har vi under studiens gång resonerat sinsemellan och tillsammans 
analyserat materialet för att undvika missförstånd och misstolkningar för att kunna visa 
en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. I och med detta samt att vi tagit kontakt 
med deltagarna när oklarheter uppstått har det medfört att graden 
interbedömarreliabiliteten ökat. 
 
Under studiens gång har förståelsen för forskningsfenomenet ökat vilket Fejes & 
Thornberg (2015, s. 85) menar kan påverka våra tolkningar samt underlätta 
tolkningsarbetet. Studiens intervjuguide har således varit till stor hjälp när den bygger 
på tidigare forskning och fungerat som studiens ramverk vilket således underlättat 
tolkningsprocessen. Qu & Dumay (2011, s. 239) menar att forskaren och respondenten 
kan tro att de förstår varandra vid intervjun men på grund av olika 
verklighetsuppfattningar kan deras ord ha olika innebörd. Respondenternas kunskaper 
och hur pass insatta i ämnet de varit har varierat vilket kan ha påverkat hur frågorna 
besvarats och därmed resultatet. Intervjun med revisorn som är sakkunnig på området 
anser vi dock begränsat eventuella feltolkningar, eftersom den gav oss en större 
förståelse för begrepp och uttryck som kan vara av relevans för studien. Detta för öka 
studiens trovärdighet. Vårt mål har varit att skapa en förståelse för vad som påverkar 
onoterade mindre fastighetsbolag i valet mellan två redovisningsmetoder och utifrån 
deras perspektiv beskriva de tydligaste faktorerna. Därmed har vi inte strävat att komma 
fram till något slutgiltigt svar och på det sättet kunna öka neutraliteten under 
forskningsprocessen. 
 
9.1.4 Överförbarhet  
Med överförbarhet menas om resultatet kan överföras på andra liknande situationer eller 
kontext (Hougton et al., 2013, s. 13). Med en kvalitativ forskningsmetod är det svårare 
att generalisera forskningsresultatet, här handlar det istället om överförbarhet, i form av 
att skapa mening för andra när de läser studien och att de ska kunna känna en 
anknytning till dess relevans (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 52; Cope, 2014, s. 89; 
Fejes & Thornberg, 2015, s. 270). Bryman & Bell (2013, s. 404) hänvisar till Lincoln & 
Gubas (1985) redogörelse som beskriver att tillräcklig information tillåter läsaren själv 
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att avgöra om resultatet kan överföras till en annan situation eller kontext. För att ge 
studien överförbarhet har en stor tyngdpunkt legat i att ingående beskriva studiens 
forskningsprocess i form av att redogöra för alla val som kan ha inverkat på studien och 
dess resultat. Därmed ges läsaren själv verktygen att kunna bedöma studiens 
överförbarhet. Vi anser att studiens informationsinsamlande har lyckats uppnå en 
teoretisk mättnad. Med teoretisk mättnad menas att insamling av mer data inte skulle 
tillföra studien någonting nytt (Johansson Lindfors, 1993, s. 165). Med hänsyn till detta 
hade fler intervjuer inte det bidragit till något märkbart nytt eftersom den information 
som delgivits har resulterat i ett mönster. Informationen känns tillräcklig för att kunna 
uppnå studiens syfte vilket gör att vi anser att studiens resultat till stor del kan användas 
och överföras på andra onoterade mindre fastighetsbolag i små till medelstora städer i 
och utanför Västerbotten. Detta också när flera av de intervjuade fastighetsbolagen även 
förvaltar och hyr ut fastigheter utanför Västerbottens gränser. Studiens omfattning har 
dock varit att endast undersöka fastighetsbolag vars främsta syfte är uthyrning och 
förvaltning av fastigheter. Detta gör att studiens resultat nödvändigtvis inte kan 
appliceras på andra branscher som står inför samma val. Dessutom utförs studien på 
fastighetsbolag som tillämpar redovisning enligt svensk lag således kommer 
forskningsresultatet nödvändigtvis inte heller kunna appliceras på fastighetsbolag 
utanför Sverige.  
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Appendix 
 
Appendix 1. Intervjuguide Fastighetsbolag A-H 
 
Först vill vi bara informera om att er och företagets identitet kommer att vara anonyma 
och att intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt.  
Går det bra om vi spelar in intervjun? 
 
 
Bakgrund 
1. Kön: 
 
2. Ålder? 
 
3. Utbildning?  
 
4. Vilken typ av tjänst har du på företaget? 
- Hur länge har ni arbetat här? 
 
5. Hur ser ägarstrukturen ut på ert företag? 
- Det vill säga är ägare och ledning samma? 
 
6. Vad har ni för uppfattning om K-regelverket?  
 
Beslut 
Beslutsprocess 
7. Hur tas större beslut om förändringar inom företaget?  
- Allmänt? Redovisning?  
 
8. Vilka är det som är involverade vid beslutsfattandet?   
- Allmänt? Redovisning?  
 
9. Tillämpar ert företag K2 eller K3? 
 
10. Hur har ni införskaffat er information och kunskap rörande K2 och K3?  
(Föreläsning/ Informationsträffar/ Utbildning) 
 
11. Kände ni att ni hade fått tillräcklig information/kunskap om K2 och K3 innan ni 
skulle fatta ert beslut? 
 
12. Gjorde ni någon form av jämförelse mellan de två alternativen? 
 
13. Hur utvärderar ni ert val av K2/ K3?  
- Hade ni gjort något annat val idag?  
- I vilken grad är ni nöjda med ert val?  
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Strategiskt förhållningssätt 
14. Skulle du kunna beskriva de olika steg som ni går igenom när ni fattar ett beslut på 
ert företag? Utifrån stegen uppfattar du det mer som ett öppet eller ett mer kontrollerat 
beslutsfattande?  
 
15. Har ni någon strategisk vision? Företagsvision?  
 
16. Hur skulle du beskriva företagets strategiska förhållningssätt? 
- Har företaget någon förbestämd strategisk plan eller brukar den växa fram i efterhand?  
 
17. I vilken grad kontrollerar ni och följer upp er valda strategi?  
 
18. Hur skulle du beskriva er företagsmiljö? 
(Konkurrensen/ Konkurs/ Behov) 
 
Redovisningsval 
Agentkostnad och Informationsasymmetri 
19. Har ni tagit hjälp utifrån vid valet av K-regelverk?  
- Nej! I så fall varför inte? 
- Ja! Av revisorer/konsulter? 
 
20. Vilken kvalité anser ni att informationen ifrån revisorer/konsulter håller? 
 (Får ni tillräckligt med information? Rörande nyheter på området) 
 
21. Hur stor påverkan hade revisorn/konsultens rekommendation på företagets val av K-
regelverk? 
 
22. Vilka råd har ni fått från revisorer/konsulter rörande valet?  
- Varför tror ni att ni fått de råden? 
 
23. Upplever ni att det finns några skillnader mellan era behov och de råd som ni fått 
ifrån revisorn/konsulten? 
 
24. Hur kontrollerar och motiverar ni att revisorn/konsulten agerar i ert bästa intresse?  

Intressenter 
25. Till vilka riktar sig er årsredovisning och finansiella rapporter?  
 
26. Vilket inflytande anser ni att företagets intressenter har på redovisningen? 
- Finns det någon intressent som har mer inflytande? 
 
27. Vilken information vill ni ge med er redovisning?  
(Hur omfattade, är det viktigt?) 
 
28. Vad har ni för mål med er redovisning? 
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Val av redovisningsmetod 
29. På vilka grunder beslutade ni er för K2/K3? Vilka var de påverkande faktorerna?  
- Vilka faktorer skulle ha gjort att ni valt det andra regelverket? 
 
30. I vilken grad anser ni att konkurrerande fastighetsföretags situation och val har 
påverkat ert val av K-regelverk.  

31. Är beskattningen en faktor som ni också hade i beaktandet vid valet? 
- Eller finns det andra faktorer?  
 
32. I vilken grad använder ni er av ett resultatbaserat bonus/kompensationsavtal för 
företagsledningen? 

Övrigt 
33. Hur ser framtidsplanerna ut för företaget?  
 

Har ni någonting som ni skulle vilja tillägga? 
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Appendix 2. Intervjuguide Revisorn 
 
Först vill vi bara informera om att er och företagets identitet kommer att vara anonyma 
och att intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt.  
Går det bra att vi spelar in intervjun? 
 
 
Kön: 
Ålder: 
 
1. Vilken tjänst har ni på företaget? 
2. Hur länge har ni arbetat där? Branschen? 
3. Vilka är era primära kunder? 
- Kunder som driver fastighetsbolag? 
 
4. Kan ni vara så snäll och berätta om era tankar och åsikter om K2 och K3 gällande 
fastighetsbolag 
- Vad är positivt? 
- Vad är negativt? 
 
5. Vad blir det för skillnader i redovisningen för specifikt fastighetsbolag beroende på 
vilket av K2 och K3 de väljer att tillämpa? 
 
7. Hur skulle ni rekommendera ett mindre fastighetsbolag att välja mellan K2 och K3?  
 
8. Ponera att en kund som driver fastighetsbolag saknar både kunskap och intresse av K-
regelverket och hur det kommer påverka dem, hur skulle gå tillväga då? 
- Till vilken grad är du obligerad att informera kunderna om K2 och K3? 
- Kommer ni rekommendera ett av regelverken framför det andra till en sådan kund? 
 
9. Hur viktigt anser ni att valet mellan K2 och K3 är för ett mindre fastighetsbolag? 
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