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Sammanfattning 
 

Riskhantering i företag har sedan finanskrisen 2008 fått allt högre prioritet. Detta kan 

bero på att många fått upp ögonen för den ineffektiva riskhantering i företag som bland 

annat orsakade den finansiella krisen 2008. Det finns ingen tydlig tidpunkt som fastslår 

när intresset för hur företag hanterar sina risker började. Det har snarare sakta vuxit 

fram och sedan millenniumskiftet har det utvecklats mer dramatiskt.  

 

De svenska börsnoterade fastighetsbolagen har en betydande roll i det finansiella 

systemet och därför är det viktigt att risker hanteras på ett effektivt sätt. 

Årsredovisningarna är det primära kommunikationsverktyget mellan företaget och dess 

intressenter vilket gör dessa intressant att studera. Årsredovisningarna är lagreglerade 

och enligt Årsredovisningslagen måste svenska företag lämna upplysningar om 

“väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför”. Med bakgrund mot 

90-talskrisen i Sverige och det faktum att svenska börsnoterade fastighetsbolagen är 

relativt högt belånade gör det intressant att studera vilka risker som de utlämnar 

information om i sina årsredovisningar. Eftersom riskhantering dessutom fått en högre 

prioritet är det vidare intressant att studera huruvida utlämnandet av information om 

risker har förändrats över tid. Detta leder oss fram till studiens frågeställning:  

 

Vilka är de mest väsentliga riskerna som svenska börsnoterade fastighetsbolag 

utlämnar i sina årsredovisningar och har informationsutlämnandet om risker 

förändrats mellan åren 2009 och 2013? 

 

Problemformuleringen grundar sig i teorier som informationsasymmetri, agentteori och 

proprietärkostnadsteori. Informationsasymmetri och agentkostnader minskar om 

företaget utlämnar en större mängd information om sig själva och därför kan dessa 

teorier förklara varför ledningen i företag väljer att utlämna mer information. Däremot 

är utlämnandet av information förknippat med en kostnad, proprietärkostnad, vilket 

omvänt ger ledningen i företag incitament till att utlämna mindre information.  

 

Genom en kvantitativ innehållsanalys kommer fastighetsbolagens årsredovisningar att 

granskas i syfte att kunna identifiera de väsentliga riskerna samt upptäcka huruvida 

utlämnandet av riskinformation har förändrats över den valda tidsperioden. 

Innehållsanalysen går ut på att räkna antalet meningar som innehåller information om 

någon form av risk vilket kommer att ge en bild av mängden utlämnad riskinformation i 

fastighetsbolagens årsredovisningar.  

 

Enligt studiens resultat är det finansiell risk som de svenska börsnoterade 

fastighetsbolagen utlämnar mest information om. Efter finansiell risk var det strategisk 

risk och operationell risk som det utlämnades mest information om. Vidare kunde det 

konstateras att mängden utlämnad riskinformation i fastighetsbolagens har ökat med 23 

procent från år 2009 till år 2013.  

 

Nyckelord: Informationsasymmetri, agentteori, proprietärkostnadsteori, 

fastighetsbolag, utlämnande av riskinformation, innehållsanalys 
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Begreppsförklaring 

Diversifiera: En metod för att minska risken i sitt totala innehav av värdepapper såsom 

aktier eller obligationer. Metoden innebär att man investerar i flera värdepapper för att 

minska risken som är kopplad till enskilda värdepapper.  

Fastighetsbolag: Företag som ägnar sig åt uthyrning och förvaltning av fastigheter. 

 

Kodning: Kodning innebär att det i text väljs ut ord, meningar eller stycken som sedan 

hänförs till en viss kategori. 

Proprietär: Egendom eller godsägare. Det kan också syfta på en fysisk eller juridisk 

person som äger eller innehar något. 

 

Proprietärkostnad: En proprietärkostnad uppstår som en följd av att ett företag 

offentliggör en viss typ av information på marknaden. Exempelvis privat information 

som kan medföra skador vid offentliggörandet, främst ekonomisk skada.  

 

Riskinformation: Information om risker. 

Vakans: Tom och uthyrningsbar lokal eller lägenhet.  

Utlämnande av information: Att det lämnas upplysning om något som andra kan ta 

del av. Till exempel innebär det i årsredovisningar att all information (text, rapporter 

etc.) som andra kan ta del av är detsamma som utlämnad information. Viktigt är att 

särskilja utlämnande av information från utelämnande av information där det senare 

innebär att information exkluderats vilket inte är aktuellt i denna studie.  
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1. Inledning 
I denna del kommer bakgrunden till studiens problemformulering att beskrivas. Sedan 

kommer studiens frågeställning och syfte att presenteras. Slutligen kommer det att 

redogöras för studiens teoretiska och praktiska bidrag samt vilka avgränsningar som 

gjorts i studien.  

1.1 Problembakgrund 
Riskhantering i företag har sedan finanskrisen år 2008 fått allt högre prioritet (Eades et 

al., 2010, s. 277). Oxelheim (2010) menar att detta kan bero på att många fått upp 

ögonen för den ineffektiva riskhantering i företag som bland annat orsakade krisen år 

2008. Vidare menar Toscha (2012, s. 9) att behovet av att utveckla företagens 

riskhantering även kan härledas från den globala marknaden som blivit allt mer 

komplex och fluktuerande. Det finns ingen tydlig tidpunkt som fastslår när intresset för 

hur företag hanterar sina risker började. Detta kan förklaras av att intresset haft en 

blygsam utveckling fram till millenniumskiftet vilket har kommit att bli en vändpunkt 

för ämnet som efter detta haft en mer dramatisk utveckling. Denna utveckling har 

framförallt identifieras i USA, vilket till stor del är en följd av de skandaler bland 

amerikanska företag som uppstod på grund av bokföringsmässiga förskingringar 

(Wikland, 2007, s. 5). Det kanske mest välkända exemplet är Enron som gick i konkurs 

år 2001 vilket resulterade i att investerare förlorade miljontals dollar (Degerfeldt, 2011). 

När detta uppdagades instiftades en ny lag i USA vid namn Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

(Security and Exchange Commission [SEC], 2003).  SOX innebär i korthet ökade krav 

på transparens i företagens finansiella rapporter samt större ansvar hos ledande 

befattningshavare (SEC, 2003). Flera forskare menar att dessa skandaler även är ett skäl 

till att intresset för riskhantering vuxit globalt (Amran et al., 2009, s. 39; Dia & Zéghal, 

2008, s. 237; Linsley & Shrives, 2005, s. 205).   

 

Det ökade intresset för riskhantering i företag har även identifierats i Sverige. Ett 

exempel på detta är den pågående granskningen av riskhanteringen i de svenska statligt 

ägda företagen som nu genomförs av riksrevisionen (Riksrevisionen, 2015). Forskning 

inom området utlämnande av riskinformation i finansiella rapporter har vuxit fram 

parallellt med intresset för riskhantering i företag sedan millenniumskiftet (Amran et al., 

2009, s. 39-40). Ett viktigt startskott för detta var diskussionsunderlaget ”Financial 

Reporting of Risk – Proposal for a statement of Business Risk”1 som uppmanade 

ledningen i publika bolag att inkludera ett uttalande om företagens risker i sina 

årsredovisningar (Instutute of Chartered Accountants in England and Wales [ICAEW], 

u.å.a, s. 2). Detta publicerades år 1997 av Instutute of Chartered Accountants in England 

and Wales (ICAEW) (ICAEW, u.å.a, s. 2; Amran et al., 2009, s. 41). ICAEW är en 

global organisation som stöder, utvecklar och främjar auktoriserade revisorer (ICAEW, 

u.å.b). Trots att riskrapportering diskuterats i många tidigare studier under snart 20 års 

tid anses ämnet fortfarande vara i ett tidigt stadie (Abraham & Shrives, 2014, s. 91). 

Som tidigare nämnts har den senaste globala finanskrisen bidragit till det ökade intresset 

för riskhantering och den har också skapat en ny era för finansiell rapportering (Young, 

2010, s. 1). 

 

Enligt Lönnqvist (2011, s. 11-12) anses en av de viktigaste finansiella rapporterna för 

ett företag vara dess årsredovisning. Denna syftar till att informera företagets ägare och 

övriga utomstående intressenter om företagets ekonomiska ställning och verksamhet 

                                                      
1 Översatt till svenska: ”Finansiell riskrapportering – förslag om ett uttalande om affärsrisk”. 
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(Lönnqvist, 2011, s. 11-12). Denna information är viktig för att dessa parter ska kunna 

fatta beslut om en eventuell investering eller försäljning av andelar i företaget 

(Lönnqvist, 2011, s. 13; Dia & Zéghal, 2008, s. 237). Årsredovisningens innehåll är i 

Sverige reglerad genom Årsredovisningslagen som implementerades i svensk lag år 

1995 (SFS 1995:1554). Vid instiftandet av denna lag var svenska företag förpliktade 

enligt 1 § kap. 6 att lämna uppgifter i förvaltningsberättelsen om “bolagets förväntade 

framtida utveckling” (SFS 1995:1554). År 2005 ändrades lagen vilket resulterade i att 

svenska företag dessutom blev skyldiga att lämna upplysningar om “väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför” 1 § kap. 6 i årsredovisningslagen (SFS 

2005:192). Årsredovisningslagen är en så kallad ramlag vilket innebär enligt Fahlbeck 

(u.å.) att lagen endast innehåller allmänna regler såsom riktlinjer och principer. Den är 

således tänkt att kompletteras av mer utförliga bestämmelserna som överlämnas till 

regeringen och underordnade myndigheter eller organisationer (Fahlbeck, u.å.). Dessa 

bestämmelser utgör enligt Lönnqvist (2011, s. 20-21) en norm inom området vilken 

skapas och upprätthålls av så kallade normgivande organ.  Det kan dock tilläggas att 

företag inte är tvingade att följa dessa bestämmelser och allmänna rekommendationer 

(Lönnqvist, 2011, s. 20-21). Om ett företag väljer att frångå dessa ska det enligt 

Lönnqvist (2011, s. 20-21) tydligt framgå i företagets årsredovisning.   

 

Utöver lagar, bestämmelser och allmänna rekommendationer som främst syftar till att 

ange ett minimum krav för den riskinformation som ska anges i företags 

årsredovisningar finns det givetvis möjlighet för företag att utlämna mer information. 

Vilket är något som ett flertal företag idag väljer att göra. Detta är något som Healy och 

Palpeu (2001, s. 418) benämner som frivilligt utlämnade av information. 

 

Ett problem som kan uppkomma om en årsredovisning saknar tillräcklig information för 

att investerare ska kunna fatta adekvata investeringsbeslut är informationsasymmetri 

(Dia & Zéghal, 2008, s. 237). Teorin om informationsasymmetri behandlar ett fenomen 

där aktörer på marknaden besitter olika mängd information (Akerlof, 1970, s. 489). 

Informationsasymmetri kan uppstå mellan företagsledningen och utomstående 

investerare eftersom företagsledningen i en sådan situation har mer information om 

företagets verksamhet, inklusive dess framtid och risker (Laffont & Martimort, 2002, s. 

28-29). Att ta risker är en oundviklig del av affärsverksamhet och eftersom intressenter 

förväntar sig att företag ska leverera starka resultat menar både Amran et al (2009, s. 

40) och Clarke & Varma (1999, s. 414) att det är nödvändigt för företag att ta risker.  

 

För att företags risktagande inte ska resultera i oönskade förluster är det också viktigt 

för företag att hantera dessa risker. Riskhantering är inte bara en viktig process för det 

enskilda företaget utan även för dess aktieägare (Solomon et al., 2000, s. 448). Detta för 

att aktieägarna ska kunna maximera värdet av sin investering (Solomon et al., 2000, s. 

448). Enligt Linsley och Shrives (2005, s. 205) är det som investerare även viktigt att ta 

del av denna information för att kunna göra en bedömning av företagets riskprofil. Detta 

för att kunna uppskatta risken av den ägda andelen i företaget eller risken som är 

förenad med köp av aktier i företaget (Linsley & Shrives, 2005, s. 205; Dia & Zéghal, 

2008, s. 237). Företagets årsredovisning är ett underlag i vilket investerare kan ta del av 

information om företagets risker och riskhantering. Enligt Linsley och Shrives (2005, s. 

205) skulle en förbättrad transparens i riskinformationen möjliggöra för investerare att 

hantera sina positioner bättre. Det är således minst lika viktigt att rapportera om 

företagets risker som att hantera dessa på ett effektivt sätt. 
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Det har i tidigare forskning visat sig att utlämnande av riskinformation minskar 

informationsasymmetrin mellan företaget och aktieägare (Lajili & Zéghal, 2006, s. 

125).  Andra fördelar med ökat utlämnande av riskinformation i finansiella rapporter är 

enligt Linsley och Shrives (2000, refererad i Linsley & Shrives 2006, s. 389) minskade 

kapitalkostnader för företaget. Författarna menar att den minskade kapitalkostnaden 

beror på att banker, obligationsägare och aktieägare sänker sina krav på riskpremien 

eftersom den ökade informationen minskar osäkerheten (Linsley & Shrives, 2006, s. 

389). Riskpremien är enligt Damodaran (2012, s. 161) den kompensation som 

investerare kräver för att de investerar i riskfyllda värdepapper istället för att investera i 

ett riskfritt värdepapper. Den utgör således en kompensation för den ökade risken som 

investeringen innebär(Damodaran, 2012, s. 161).  

 

Ökat utlämnande av riskinformation har även fördelen att det minskar agentkostnaderna 

(Healy & Palepu, 2001, s. 406; Dia & Zéghal, 2009, s. 237-238). Agentkostnader är en 

konsekvens av agentproblem vilka behandlas i agentteorin (eng. agency theory) 

(Eisenhardt, 1989, s. 58-59). Agentproblem uppstår när samarbetsparter, exempelvis 

ledningen i företaget och aktieägarna, har olika arbetsuppgifter och målsättningar 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 308; Ross, 1973, s. 134). Det råder med andra ord en 

separation mellan ägande och ledning vilket enligt Leonardz och Blomquist (2008, s. 

12) inte är ovanligt i stora företag. Gemensamt för parterna menar Laffont och 

Martimort (2002, s. 30) är att de strävar efter att maximera sin egen förmögenhet vilket 

kan uppnås genom att företagsledningen maximerar företagets värde. Detta är dock inte 

fullt så enkelt i praktiken. Enligt Eisenhardt (1989, s. 58) inkluderar agentproblem två 

olika problem som kan uppstå till följd av separationen mellan ägande och ledning. Det 

första problemet som kan uppstå är, som tidigare nämnts, att företagsledningens 

(aktieägarnas) målsättningar avviker från aktieägarnas (företagsledningens) 

målsättningar (Eisenhardt, 1989, s. 58; Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). Det 

andra problemet är skillnader i de olika aktörernas riskpreferenser (Eisenhardt, 1989, s. 

58; Shavel, 1979, s. 66). Jensen och Meckling (1976, s. 308-309) menar att 

agentproblemen kan minskas genom att aktieägarna övervakar både styrelsen och 

ledningen. Denna övervakning som aktieägarna kan tvingas utföra kan dock både bli 

komplicerad och kostnadskrävande enligt Eisenhardt (1989, s. 58). Det är bland annat 

kostnaderna för denna övervakning som utgör agentkostnaderna (Eisenhardt, 1989, s. 

58; Fama & Jensen, 1983, s. 304). För att minska dessa agentproblem krävs det enligt 

Healy och Palepu (2001, s. 410) att företaget utlämnar relevant och riktig information 

för att aktieägarna ska kunna försäkra sig om att ledningen strävar efter att maximera 

företagets värde. 

 

Både teorin om informationsasymmetri och agentteorin kan förklara varför företag 

väljer att öka utlämnandet av information. Det finns även incitament för företag att 

minimera utlämnandet av information vilket kan härledas från teorin om 

proprietärkostnad. Proprietärkostnadsteorin togs fram av Verrecchia som med denna 

teori påstår att företags beslut om att utlämna information är en funktion av den 

följaktiga kostnaden (Verrecchia, 1983; Abraham & Shrives, 2014, s. 93). En följaktig 

kostnad av att utlämna information kan yttra sig i en minskning av företagets framtida 

kassaflöde (Abraham & Shrives, 2014, s. 93). Abraham och Shrives (2014, s. 93) 

förklarar att om företaget skulle offentliggöra positiv information kan det öka dess 

framtida kassaflöde genom att attrahera nya investerare. Sådan information skulle 

dessvärre även intressera nya aktörer till marknaden vilket skulle resultera i en ökad 

konkurrens som minskar det framtida kassaflödet (Abraham & Shrives, 2014, s. 
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93).  Om företaget istället offentliggör negativ information kan det avskräcka både 

investerare och konkurrenter vilket skulle ha motsatt effekt på företagets framtida 

kassaflöde (Abraham & Shrives, 2014, s. 93). Att som företagsledning besluta om 

vilken strategi som är bäst för företaget och dess ägare förefaller således inte som en 

enkel uppgift.  Enligt Beretta och Bozzolan (2004, s. 266-267) kräver investerare idag 

mer information än vad de får vilket sätter mer press på företagsledningar.    

 

Det finns tidigare studier gjorda som berör utlämnandet av riskinformation i 

årsredovisningar. Linsley och Shrives (2006, s. 390) har testat huruvida mängden 

riskinformation som utlämnats i årsredovisningarna har ett samband med företagets 

storlek samt risknivån i företaget. De har studerat 79 icke-finansiella börsnoterade 

företag i Storbritannien. Linsley och Shrives (2006, s. 398) kunde genom sin studie 

identifiera att strategisk risk var den riskkategori som företagen utlämnande mest 

information om i sina årsredovisningar, följt av operationell- och finansiell risk. Amran 

et al (2009) gjorde en liknande studie applicerat på 100 malaysiska börsnoterade 

företag. Även i denna studie fann forskarna att strategisk risk var mest förekommande i 

de undersökta årsredovisningarna (Amran et al., 2009, s. 48). Noterbart är att det i dessa 

studier har gjorts en kvantitativ analys för att uppskatta utlämnandet av riskinformation. 

Detta kritiseras av Beretta och Bozzolan (2004, s. 266) som menar att mängden 

riskutlämnande inte speglar kvalitén av den utlämnade riskinformationen.  

 

Några forskare som har undersökt kvalitén av den utlämnade riskinformationen är 

Abraham och Shrives (2014). Deras undersökning sträcker sig över en sexårsperiod för 

att identifiera eventuella förändringar i kvalitén. Abraham och Shrives (2014, s. 96) 

undersökte årsredovisningarna till fyra börsnoterade företag i Storbritannien inom 

livsmedelsindustrin. Enligt resultatet av studien framgick ingen tydlig förändring i 

kvalitén av den utlämnade riskinformationen över tid (Abraham & Shrives, 2014, s. 

100). Trots att Abrahams och Shrives’ (2014) studie inte undersöker kvantiteten av 

informationen kommer deras studie vara av betydande för vår studie. Detta kan 

motiveras av att den dels tittar på en sammanhängande tidsperiod vilket även vi avser 

med denna studie samt att de inte kunde identifiera en positiv trend i utvecklingen av 

informationen. Ett par andra forskare som däremot har fokuserat på kvantiteten är Rajab 

och Handley-Schachler (2009). De har i sin studie undersökt utlämnandet av 

riskinformation över tid. Till skillnad från Abraham och Shrives (2014) som valde en 

sammanhängande tidsperiod valde Rajab och Handley-Schachler (2009) ut åren 1998, 

2001 och 2004. Dessa forskare fann att informationsutlämnandet hade ökat över tid 

(Rajab & Handley-Schachler, 2009, s. 238). 

 

Fastighetsbolag är liksom övriga företag skyldiga att följa regleringar i 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och måste därför upplysa om sina väsentliga 

risker. Något som skildrar betydelsen av riskhantering bland fastighetsbolag är 

finanskrisen som Sverige genomgick på 1990-talet. Krisen berörde framförallt 

fastighetsmarknaden där avregleringar på kreditmarknaden resulterade i en hög 

belåningsgrad på fastigheter (Boksjö & Lönnberg-Andersson, 1994, s. 44). Detta 

skapade en bubbla och när denna sprack föll värdena på de överbelånade fastigheterna 

som dessutom använts som säkerhet för banklån (Boksjö & Lönnberg-Andersson, 1994, 

s. 44). Konsekvensen för fastighetsbolagen var att ett stort antal gick i konkurs (Unga 

Aktiesparare, 2008). Detta är ett exempel på hur skört ett fastighetsbolag kan vara i 

extrema marknadssituationer. Det är därför intressant att undersöka hur just 
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fastighetsbolagen med bakgrund mot detta har utvecklat sin policy för rapportering av 

deras risker och riskhantering. 

 

Det är vidare intressant att undersöka fastighetsmarknaden då det historiskt låga 

ränteläget i Sverige idag kan ge allvarliga effekter på fastighetsmarknaden. Dagens 

generellt sett höga belåningsgrad bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige innebär 

stort risktagande enligt Nordlund och Lundström (2011, s. 387). Vidare menar 

Nordlund och Lundström (2011, s. 389) att ränterisken är högst påtaglig vid hög 

skuldsättning. Därför kan eventuella räntehöjningar få stor genomslagskraft på 

fastighetsbolagens räntekostnader och om många fastighetsbolag drabbas samtidigt kan 

det orsaka kraftiga vibrationer i det finansiella systemet (Nordlund & Lundström, 2011 

s. 389). Vidare argumenterar Riksbanken (2015) för att en låg inflation samt osäkerhet i 

omvärlden motiverar det låga ränteläget. Ytterligare osäkerhetsfaktorer som berör 

fastighetsmarknaden är de rådande spekulationerna om en eventuell bostadsbubbla. 

Detta berör främst privathushållen där Magnusson (Svenska dagbladet, 2015) menar att 

en bostadsbubbla kan resultera i stigande bostadspriser på marknaden och att hushållens 

skuldsättning ökar ytterligare. Med bakgrund mot krisen på 90-talet har vi sett att 

kraftiga vibrationer på fastighetsmarknaden kan uppstå som en följd av en sprickande 

bubbla på bostadsmarknaden.      

   

1.2 Problemdiskussion 
Riskhanteringen har blivit en alltmer prioriterad angelägenhet hos företag. Framförallt 

uppdagades detta under finanskrisen år 2008. Idag finns det reglerat i lag att svenska 

företag i sin årsredovisning måste upplysa om de väsentliga riskerna. Lagen 

kompletteras dessutom med olika normgivande organisationers råd och 

rekommendationer. Dock ser vi att lagar och normer lämnar ett visst utrymme för 

företagen att själva bestämma mängden utlämnad information om sina risker. Detta kan 

resultera i stora skillnader i utlämnandet av riskinformation vilket påverkar investerares 

relation till företagsledningen och således marknaden på vilken dessa interagerar. Det 

finns som tidigare nämnts både för- och nackdelar med att utlämna information vilket 

företagen måste ta ställning till. Det finns flera underliggande syften med att utlämna 

riskinformation vilka bland annat är att minska informationsasymmetrin mellan 

företaget och aktieägare samt att minska agentkostnader. Proprietärkostnadsteorin 

förklarar däremot varför företag väljer att inte utlämna tillräcklig information om sina 

risker. Det är därför intressant att undersöka hur mycket riskinformation som företagen 

utlämnar och om det kan förklaras av ovannämnda teorier. Vidare är det intressant att se 

hur mycket information som utlämnats om olika typer av risker och om den totala 

mängden har förändrats mellan åren 2009 och 2013.  

 

Fastighetsbolag har visat sig operera på en tämligen volatil marknad med hänvisning till 

90-talskrisen vilket har ökat pressen på riskhantering. Spekulationerna kring en 

eventuell bostadsbubbla i kombination med ränteläget ser vi bidrar till en osäkerhet på 

fastighetsmarknaden som gör den intressant att studera. Vi vill närmare bestämt granska 

fastighetsbolagens utlämnande av riskinformation i årsredovisningarna. Det finns 

tidigare studier som behandlar utlämnande av riskinformation vilka är relativt färska 

vilket vittnar om att ämnet både har ett växande globalt intressant och att det är aktuellt. 

Det finns dock mycket som är outforskat inom ämnet och vi vill därför bidra med 

kunskap till detta genom att göra en studie som riktar in sig på svenska börsnoterade 

företag. Som nämnts har tidigare forskning fokuserat på specifika branscher exempelvis 

livsmedelsindustrin. Det är dock ingen som tidigare undersökt fastighetsbranschen eller 
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mer specifikt fastighetsbolag. Detta är ytterligare ny kunskap inom utlämnande av 

riskinformation som vi avser att bidra med till området. Med anledning av detta finns ett 

tydligt kunskapsgap som vi med denna studie vill bidra till att minska. Vi vill identifiera 

vilka de väsentliga riskerna är som fastighetsbolag utlämnar information om i 

årsredovisningarna och om det går att identifiera ett mönster över tid.  

 

1.3 Problemformulering 
Ovanstående problembakgrund och problemdiskussion leder oss ner till studiens 

frågeställning: 

 

Vilka är de mest väsentliga riskerna som svenska börsnoterade fastighetsbolag 

utlämnar information om i sina årsredovisningar och har informationsutlämnandet om 

risker förändrats mellan åren 2009 och 2013? 

 

Med väsentliga risker avses den eller de riskkategorier som det skrivs mest om i 

årsredovisningarna. Dessa riskkategorier kommer att vara förutbestämda och kommer 

att redogöras för senare i studien. Informationsutlämnande innebär att företag utgivit 

textbaserad information som i detta sammanhang återfinns i årsredovisningarna. Vidare 

ska denna information upplysa om någon slags risk som kan klassificeras under en 

förutbestämd riskkategori. Huruvida informationsutlämnandet om riskerna har 

förändrats över tid avgörs genom identifiering av en positiv eller negativ trend, 

alternativt ingen förändring alls. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att bedöma vilka som är de mest väsentliga riskerna för 

svenska börsnoterade fastighetsbolag baserat på den information som de utlämnar i sina 

årsredovisningar. Vidare ämnar vi få en bild av huruvida det skett en utveckling av 

denna information mellan åren 2009 och 2013. Detta genom att göra en kvantitativ 

innehållsanalys av informationen om risker som fastighetsbolagen utlämnar i sina 

årsredovisningar. Ett delsyfte med studien är att undersöka huruvida det föreligger 

tendenser till informationsasymmetri, agentkostnader och proprietärkostnader i de 

svenska börsnoterade fastighetsbolagen. Ytterligare ett delsyfte är att undersöka om de 

svenska börsnoterade fastighetsbolagen uppvisar ett frivilligt utlämnande av 

riskinformation. 

 

1.5  Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Denna studie bidrar till teoretisk kunskap genom en undersökning av utlämnandet av 

riskinformation i svenska börsnoterade fastighetsbolags årsredovisningar vilket hittills 

är ett outforskat område. Då företags informationsutlämnande, risker och riskhantering 

kommit att bli viktiga ämnen med ett växande samhällsintresse anser vi att studiens 

teoretiska bidrag är av intresse för samhället i stort, inklusive forskarsamhället. Vidare 

bidrar denna studie med kunskap om hur utvecklingen av den utlämnade 

riskinformationen sett ut mellan åren 2009 och 2013 för svenska börsnoterade 

fastighetsbolag. Vi avser även att förklara informationsutlämnandet av risker i 

fastighetsbolag med stöd av teorier som informationsasymmetri, agentteori och 

proprietärkostnadsteori. Resultatet av denna studie kan också bidra till en ökad kunskap 

om vilka som är de mest väsentliga riskerna i svenska börsnoterade fastighetsbolag 

vilket är ett område med lite existerande forskning.  

 



7 

 

I praktiken har intresset för risker och riskhantering i allmänhet ökat. Denna studie som 

fokuserar på riskinformation som utlämnats i fastighetsbolagens årsredovisning kan 

bidra med kunskap till både investerare och fastighetsbolag på den svenska 

fastighetsmarknaden. Med hjälp av denna studie kan investerare få en ökad inblick i 

vilka som är de väsentliga riskerna för fastighetsbolag vilket är användbart för 

investerare när de vill bedöma risken i samband med ett investeringsbeslut. Eftersom vi 

dessutom ämnar upptäcka huruvida utlämnandet förändrats över tid kan det hjälpa 

investerare att få en uppfattning om fastighetsbolag visar tendenser till att utlämna en 

ökad eller minskad mängd information. De bakomliggande orsakerna till dessa mönster 

kan också påverka investeraren i dennes investeringsbeslut. Vidare kan denna studie 

praktiskt bidra med kunskap till fastighetsbolagen då de får en uppfattning om hur 

informationsutlämnandet av risker generellt sett ser ut i branschen. Detta kan påverka 

fastighetsbolagens informationsutlämnande om risker i framtiden.  
 

1.6 Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till svenska bolag som ägnar sig åt uthyrning 

och förvaltning av fastigheter. Dessa företag kommer hädanefter benämnas som 

fastighetsbolag. Som problemformuleringen antyder är vi inte intresserade av att 

undersöka denna frågeställning i andra nationer eller på andra sorters bolag. Studien 

riktar sig vidare till börsnoterade fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX och 

First North vilket omfattar 24 stycken. 

 

Tidsmässigt kommer fastighetsbolagens årsredovisningar att granskas mellan åren 2009 

och 2013. De flesta företag har i skrivande stund inte publicerat årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2014 och därför sträcker sig tidsspannet till år 2013. Optimalt hade varit 

att granska årsredovisningarna redan från år 2005 då Årsredovisningslagen först 

lagstadgade att företag ska upplysa om sina väsentliga risker i årsredovisningen. I mån 

av tid har vi valt att undersöka en femårsperiod. Valet av tidsperiod motiveras 

ytterligare i studiens fjärde del, Praktisk metod. 

 

Det material som ska granskas i denna studie är avgränsat till företagens 

årsredovisningar eftersom dessa anses vara det primära kommunikationsverktyget 

mellan ledningen, ägare och investerare. Pressmeddelanden och information som 

offentliggörs via företagens hemsidor granskas inte i denna studie. Detta kan återigen 

härledas från den begränsade tid som är avsatt för denna studie. 
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2. Teoretisk metod 

I denna del kommer studiens ämnesval att motiveras och det kommer även att belysas 

vilka kunskaper vi som författare bidrar med till studien. I denna del diskuteras det även 

vilken kunskapssyn och verklighetssyn studien har samt den metod som ligger till grund 

för studiens genomförande. Även litteratursökning och källkritik kommer att beröras.  

2.1 Ämnesval 
Vid valet av ämne har ett flertal faktorer spelat in. Ganska tidigt var vi överens om att 

fastighetsmarknaden är intressant att studera, särskilt med tanke på den aktuella 

debatten kring en eventuell bostadsbubbla och det nuvarande ränteläget. Detta 

föranledde oss att titta tillbaka på 90-talskrisen i Sverige vilken framför allt berörde 

fastighetsmarknaden. Vidare fanns ett intresse av att undersöka hur en sådan kris 

påverkar fastighetsbolag.  Den infallsvinkel som vi sedan valde att fördjupa oss i var 

fastighetsbolagens riskhantering och i synnerhet vilken information de utlämnar om sina 

risker och riskhantering. En slutsats man kan dra av 90-talskrisen, liksom den senaste 

finanskrisen år 2008, är att det rådde bristande riskhantering. Dessa kriser har haft stark 

inverkan på lagstiftning och rekommendationer. Det har även härlett till ett ökat fokus 

på transparensen i den information som utlämnas i finansiella rapporter. Detta har väckt 

vår nyfikenhet och en intention att vilja undersöka mängden riskinformation som 

fastighetsbolag utlämnar i sina årsredovisningar. 

 

Tidigare forskning inom ämnesområdet har genomförts i andra delar av världen, 

exempelvis Storbritannien, Kanada, Malaysia och Italien. Dessa studier har undersökt 

börsnoterade bolag från olika branscher. Det har även gjorts studier som fokuserar på en 

eller ett fåtal branscher, till exempel banksektorn, kreditinstitut och livsmedelsindustrin. 

Det har dock inte genomförts någon studie som endast fokuserar på fastighetsbranschen. 

Däremot har branschen ingått i studier som haft ett mer blandat urval. Eftersom både 

företags riskhantering och utlämnande av riskinformation är ämnen som blivit mer 

uppmärksammade genom senaste tidens finanskris och skandaler menar vi att ämnet har 

en stark aktualitet. Vidare spekuleras det i dagsläget i media om en eventuell bubbla på 

bostadsmarknaden i Sverige och historiskt sett har det även en tendens att påverka 

fastighetsbolag. Det är därför, med bakgrund mot detta, intressant att undersöka hur 

mycket fastighetsbolagen berättar om sina risker och sin riskhanteringsprocess. 

 

Ämnet är även intressant att studera då det inte har någon självklar teoretisk förankring. 

Forskare inom området har prövat sig fram genom att kombinera olika teorier, däribland 

agentteorin och proprietärkostnadsteorin. Både agentteorin och proprietärkostnadsteorin 

kan härledas från informationsasymmetri, men de skiljer sig i sin utgångspunkt. 

Agentteorin menar att det finns en konflikt mellan parterna och att det därför finns 

anledning för ledningen att hålla inne information (Healy & Palepu, 2001, s. 424). 

Proprietärkostnadsteorin menar istället att ledningen håller inne på information som kan 

utnyttjas av konkurrenter (Abraham & Shrives, 2014, s. 93). Det är därför intressant att 

undersöka om dessa teorier ligger till grund för mängden information som utlämnas i 

årsredovisningar hos svenska fastighetsbolag.  

                  

2.2 Förförståelse 
Förförståelse innebär enligt Holme och Solvang (1997, s. 151) att forskare har tidigare 

kunskap inom undersökningens ämnesområde vilket kan påverka hur forskaren angriper 

problemformuleringen. Förförståelsen kan även ha den effekten att forskaren har 
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förutfattade meningar och egna teorier gällande problemformuleringen (Holme & 

Solvang, 1997, s. 151). Det kan därför vara till studiens fördel att forskaren inte har 

någon större mängd förförståelse med sig in i studien om ett objektivt förhållningssätt 

eftersträvas. Johansson (2011, s. 48) menar att studier som kräver högre grad av 

tolkning påverkas mer av forskarnas förförståelse och därför får dessa studier subjektiva 

inslag.  

 

Den mest självklara men även mer generella förförståelsen vi som författare besitter är 

de kunskaper som erhållits från nästan fyra års studier på Civilekonomprogrammet på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Den förförståelse som vidare ska belysas är 

den som är specifik och högst relevant för just denna studie. Vi avser med andra ord inte 

att redogöra för vår utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet i stort, utan fokusera 

på den förförståelse som speciellt har påverkat denna studie. Framför allt har de 

kunskaper som erhållits från kursen på avancerad nivå i Risk management påverkat 

studiens val av risker och riskkategorier som senare kommer beskrivas i studien. 

Dessutom har en av författarna genom sitt arbete på ett fastighetsbolag bidragit med 

större inblick i dess verksamhet och riskhantering. Detta har också hjälpt att identifiera 

de viktigaste riskerna som fastighetsbolag kan tänkas stå inför. Sammantaget har 

förförståelsen framförallt påverkat utformandet av den praktiska metoden vilket vi anser 

ökar dess kvalitet. Risken för subjektiva inslag på grund av förförståelsen minimeras 

genom vår medvetenhet samt ett fokus på objektivitet i tolkningen av resultatet.  

 

2.3 Kunskapssyn och verklighetssyn 
En grundläggande utgångspunkt för denna studie är hur vi som författare uppfattar 

verkligheten. Ett annat ord för verklighetsuppfattning är paradigm (Thurén, 2007, s. 

140). I forskningssammanhang menar Thurén (2007, s. 140) att paradigm handlar om ett 

mönster utifrån vilket fakta tolkas. Enligt Thomas Kuhn, en viktig forskare för 

vetenskapshistorien, är paradigm det mönster av tankar som styr det vetenskapliga 

tänkandet och därmed forskningen (Brante, u.å.). Detta mönster beror enligt Thurén 

(2007, s. 136) på forskarens tidigare kunskaper, så kallad tyst kunskap. En studies 

paradigm är oftast outtalat och genomsyrar hela forskningen, från hur 

forskningsobjektet ska förstås, till valda teorier, metoder och observationer (Brante, 

u.å.).  

 

En annan viktig aspekt i denna studie är hur vi som författare ställer oss i frågan hur 

kunskap uppkommer, dess art och hur dess relation ser ut till den verklighet som vi 

lever i. Den teori som behandlar detta är epistemologin som betyder läran om kunskap 

(Wallén, 1993, s. 12). Hartman (1998, s. 19) menar att det inte kan sökas kunskap om 

man inte vet vad kunskap är, vilket är tämligen logiskt. Det är utifrån kunskapsteorin 

som vi får vetskap om vad kunskap är och den blir därför ett verktyg i denna studie för 

att söka kunskap om utlämnandet av riskinformationen i fastighetsbolagens 

årsredovisningar.  Det finns två huvuduppfattningar inom kunskapsteorin; realismen 

och idealismen (Wallén, 1993, s. 12). Båda dessa finns i flera olika varianter men 

realismens ursprungliga innebörd är att kunskap är en avspegling av verkligheten och 

att det i denna verklighet finns verkliga företeelser eller objekt vars korrekthet testas 

genom en empirisk metod (Wallén, 1993, s. 12). Den andra huvuduppfattningen, 

idealismen, innebär att kunskap är beroende av människors föreställningar och därmed 

betraktas som något subjektivt (Wallén, 1993, s. 12).  
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Denna studie är i linje med realismen där verkliga företeelser motsvarar utlämnandet av 

riskinformation i årsredovisningar av fastighetsbolag vilka i sammanhanget utgör vår 

verklighet. Studien ska undersöka hur mängden utlämnad riskinformation i 

fastighetsbolagens årsredovisningar förändrats över tid och hur informationen om olika 

risker står sig i relation till varandra i fastighetsbolagens årsredovisningar. På så vis 

ämnar vi att på ett objektivt sätt avspegla verkligheten. 

 

I denna studie kommer det sökas efter vetenskaplig kunskap och för att finna den måste 

det klargöras vad vetenskaplig kunskap är. Inom kunskapsteorin finns en underkategori 

vid namn vetenskapsteori. Denna skiljer sig från kunskapsteori då vetenskapsteori är en 

samling teorier som kan användas för att förklara och förutsäga företeelser (Hartman, 

1998, s. 97-98). De vanligaste vetenskapsteorierna är positivismen och hermeneutik. 

Positivismens främsta huvuddrag är enligt Wallén (1993, s. 27) att kunskapen ska kunna 

prövas genom en empirisk undersökning och att mätningar ersätter bedömningar och 

uppfattningar. För att kunskapen ska anses som vetenskaplig ska den dessutom uppfylla 

vissa krav samt att forskaren inte ska påverkas av utomvetenskapliga värderingar 

(Wallén, 1993, s. 27). Här ser vi tydliga likheter mellan positivismen och den 

ovannämnda realismen. För att kunna återspegla en objektiv verklighet krävs det också 

att vi som författare inte låter utomvetenskapliga värderingar färga studien och dess 

resultat, något som är i enlighet med en positivistisk vetenskapsteori.  Det innebär 

exempelvis för denna studie att vi inte ska låta den egna synen på utlämnande av 

riskinformation påverka genomförandet av undersökningen eller hur vi tolkar dess 

resultat. Det kommer således att krävas en definition av vad riskinformation är för att 

kunna mäta mängden utlämnande av denna information.  

 

Den andra vetenskapsteorin, hermeneutik, innebär att forskare i större utsträckning 

skulle söka förståelse och leva sig in i den värld som avses att avspeglas (Hartman, 

1998, s. 95).  Detta skulle gå emot den kunskap som denna studie syftar till att 

frambringa. Vidare anser vi att en kunskapsteoretisk utgångspunkt enligt idealismen där 

verkligheten betraktas som subjektiv motsätter sig resultatet av studiens frågeställning. 

Denna studie ska enligt frågeställningen bland annat undersöka huruvida utlämnandet 

av riskinformation faktiskt har utvecklats över tid och inte huruvida människor uppfattar 

att utvecklingen har sett ut.  

 

En annan väsentlig utgångspunkt i denna studie är den ontologiska ståndpunkten. 

Eftersom denna studie strävar efter att återge en objektiv bild av verkligheten är det 

därför av väsentlig betydelse hur vi som författare ser på dess uppbyggnad. Ontologi är 

läran om varandet, vad som är eller uppfattas som den yttre verkligheten (Bryman & 

Bell, 2013, s. 41-42). Uppfattningen om hur verkligheten är uppbyggd går i delade 

meningar där två ståndpunkter huvudsakligen konkurrerar; objektivismen och 

konstruktivismen. Förespråkare av objektivismen anser att sociala företeelser är 

oberoende av sociala aktörer medan förespråkare av konstruktivismen anser att sociala 

företeelser skapas av sociala aktörers uppfattningar och handlingar (Bryman & Bell, 

2013, s. 41-42). För att tydliggöra hur de olika ståndpunkterna skiljer sig har vi 

applicerat dem på ett hypotetiskt fastighetsbolag. I fastighetsbolagen kan det antas att 

människor har bestämda positioner och arbetsuppgifter enligt en hierarki för att uppnå 

organisationens målsättningar, nämligen att skapa ekonomisk tillväxt och maximera 

företagets värde. I sammanhanget utgör därför organisationen den yttre verkligheten i 

förhållande till de individer som finns i den vilket är i linje med den objektiva 

ståndpunkten.  
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Konstruktivismen går emot studiens förhållningssätt eftersom det då skulle utgås från 

att fastighetsbolagen har en struktur som kontinuerligt är i förändring baserad på 

förhandlingar vilket gör organisationen beroende av individerna. Det skulle även enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 532) innebära att studiens tyngdpunkt läggs på individernas 

egna versioner av verkligheten. Detta skulle innebära att utlämnandet av information 

enbart skulle bestämmas baserat på förhandling mellan individer inom organisationen 

vilket går emot studiens verklighetssyn. Vi menar att informationen som utlämnas 

snarare styrs av yttre faktorer såsom lagstiftning och normer skapade av utomstående 

aktörer. Enskilda individer inom organisationen har bestämda arbetsuppgifter och 

arbetar enligt den policy som företagsledningen har bestämt. Denna policy kan således 

påverka utlämnandet av information utöver det som bland annat regleras av 

Årsredovisningslagen, i form av ett frivilligt utlämnande. 

 

2.4 Angreppssätt 
För att beskriva sambandet mellan teori och empiri inom samhällsvetenskapen hänvisas 

det ofta till två olika ansatser: induktiv och deduktiv (Bryman & Bell, 2013, s. 31). 

Vanligtvis förknippas deduktiv ansats med en kvantitativ metod medan induktiv ansats 

hänger ihop med kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Denna studie kommer 

utgå från ett deduktivt angreppssätt som innebär att det utifrån en teoretisk grund 

formuleras hypoteser som sedan testas i empirin (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Detta 

passar denna studie då vi kommer att göra en kvantitativ undersökning i vilken 

fastighetsbolagens utlämnande av riskinformation undersöks genom att utgå från teser 

som grundar sig i teorin om informationsasymmetri, proprietärkostnadsteorin och 

agentteorin. I denna studie har vi valt att ersätta hypoteser med enbart teser då det inte 

kommer att genomföras något statistiskt test. Detta förklaras mer utförligt i studiens 

fjärde del, Praktisk metod. 

 

Saunders et al (2003, s. 390) poängterar även en procedur de kallar för “mönster 

matchning” som ingår under den deduktiva ansatsen. Det handlar om att förutspå ett 

mönster i studiens utfall som grundas i den valda teoretiska utgångspunkten (Saunders 

et al., 2003, s. 390). Denna procedur kan överföras till denna studie då vi utifrån valda 

teorier kan identifiera ett mönster. Vi kommer utifrån teorin om informationsasymmetri, 

agentteorin och proprietärkostnadsteorin kunna förklara variationer eller likheter i 

fastighetsbolagens riskinformations utlämnande.  

 

Dessutom kommer det i enlighet med det deduktiva angreppssättet undersökas om den 

utlämnande mängden av riskinformation i fastighetsbolag har förändrats över tid. Efter 

att ha uppnått ett resultat kommer vi att kunna försvara eller bestrida studiens teser 

vilket enligt Bryman & Bell (2013, s. 31) ingår i den slutliga delen av den deduktiva 

processen. Beroende på huruvida denna studie leder till ett försvarande eller bestridande 

av teserna kommer resultatet att jämföras med och förklaras av vad teorin säger om 

utlämnande av information. Resultatet kommer även att jämföras med tidigare forskning 

som fokuserat på utlämnande av riskinformation. Detta motsvarar det slutgiltiga steget i 

den deduktiva processen som enligt Bryman och Bell (2013, s. 32) går ut på att koppla 

resultatet av studien till den teoretiska grunden. Det kommer i den aspekten framförallt 

jämföras med studier av Rajab och Handley-Schachler (2009) och Abraham och Shrives 

(2014).  Rajab och Handley-Schachler (2009, s. 238) har i en studie på brittiska 

börsnoterade företag från olika branscher funnit att utlämnandet av riskinformation ökar 

över tid. En sådan förändring i kvalitén av den utlämnade riskinformationen i 
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årsredovisningarna kunde dock inte identifieras i Abrahams och Shrives´ (2014, s. 100) 

studie. Det är således intressant att undersöka om samma tendenser och mönster kan 

identifieras i svenska fastighetsbolags årsredovisningar som funnits i Rajabs och 

Handley-Schachlers (2009) studie eller om det inte föreligger någon förändring vilket 

var resultatet i Abrahams och Shrives´ (2014) studie.  

  

Alternativet till ett deduktivt angreppssätt är enligt Bryman och Bell (2013, s. 34) ett 

induktivt. Det går i korta drag ut på att först observera ett fenomen i empirin som 

resulterar i en teori (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Denna metod är enligt Bryman och 

Bell (2013, s, 34) mer skräddarsydd för en kvalitativ metod. Det induktiva 

angreppssättet är inte passande för denna studie då vi börjar i teorin för att sedan göra en 

observation av verkligheten.  

 

2.5 Forskningsmetod 

Generellt sett skiljs det mellan kvantitativ och kvalitativ metod där valet av metod 

avgörs av studiens problemformulering (Tebelius & Patel, 1987, s. 43). Kvantitativ 

metod handlar enligt Tufte (2011, s. 72) om att samla in information i syfte att 

kvantifiera och beräkna data. Detta för att sedan kunna uttala sig i mer kvantitativa 

termer om en viss grupp eller population (Tufte, 2011, s. 72).  Bryman och Bell (2013, 

s. 162) menar i likhet med Tufte (2011, s. 72) att kvantitativ metod handlar om att samla 

in numeriskt material samt att forskare ofta har en positivistisk vetenskapssyn. Vidare 

menar Bryman och Bell (2013, s 162-163) att den kvantitativa metoden domineras av 

deduktiva inslag på så sätt att teorin är utgångspunkten vilket leder fram till hypoteser 

som testas i empirin. I denna studie är det som tidigare nämnts istället teser som ska 

undersökas i empirin. 

 

Utifrån studiens frågeställning är en kvantitativ studie bättre lämpad då den indirekt 

syftar till att undersöka om det finns samband mellan fastighetsbolagen i mängden 

riskinformation de valt att utlämna. Möjligheten att finna sådana samband mellan 

variabler är enligt Andersen (1994, s. 72) ett viktigt antagande som görs och 

kännetecknar en kvantitativ studie. Dessutom kommer studien att utgå från teorierna om 

informationsasymmetri, agentproblem samt proprietärkostnad från vilka teser 

formuleras som undersöks i verkligheten genom en granskning av fastighetsbolagens 

årsredovisningar.  

 

Alternativet till att använda en kvantitativ metod är den kvalitativa metoden som enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 391) bygger på en förståelse av verkligheten. Den utgår som 

tidigare nämnts från en induktiv ansats där en undersökning av empirin ska leda fram 

till en teori (Bryman & Bell, 2013, s. 390). En fördel med kvalitativ analys är att 

forskaren får en bättre förståelse av dennes undersökning vilket hade passat denna 

studie ifall den syftade till att förstå hur fastighetsbolag resonerar kring utlämnandet av 

information om deras risker och riskhanteringen i deras årsredovisningar.  

 

2.6 Innehållsanalys 
I detta avsnitt kommer det ges en teoretisk beskrivning av innehållsanalys vilken utgör 

ett verktyg för den kvantitativa metoden. I delen Praktisk metod kommer fokus ligga på 

att beskrivas hur innehållsanalysen praktiskt ska genomföras i denna studie.  
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2.6.1 Om innehållsanalys 

En innehållsanalys kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Den metod som ligger 

denna studie närmast är som ovan nämnts den kvantitativa då vi avser att identifiera 

fastighetsbolagens riskinformation för att sedan kunna kvantifiera denna till empirisk 

data. Det sker därmed en omvandling från identifiering av information till empirisk data 

och denna omvandling genomförs med hjälp av en innehållsanalys (Bryder, 1985, s. 8). 

Bryder (1985, s. 8) betonar just arbetet med att omvandla fakta till data i en 

innehållsanalys vilket är karaktäristisk för metoden.  Enligt Bryman och Bell (2013, s. 

300) innebär en kvantitativ innehållsanalys att den text som undersöks kategoriseras på 

ett systematiskt och objektivt sätt. I studien kommer det läggas betydande vikt vid att 

vara konsekvent vid kategoriseringen för att denna ska ske på ett systematiskt sätt. 

Kategorierna ska enligt Bryman och Bell (2013, s. 300) vara definierade på förhand. I 

denna studie kommer fastighetsbolagens årsredovisningar granskas för att kunna 

bedöma deras riskinformation. Denna information kommer kategoriseras utifrån vilken 

typ av risk den avser för att vi sedan ska kunna jämföra mängden information om olika 

risker över tid. Detta går i linje med den deduktiva ansatsen då vi avser att börja i teorin 

där det utgås från teorin om informationsasymmetri, agentteorin och 

proprietärkostnadsteorin för att söka svar på det kunskapsgap som identifierats. Detta 

kunskapsgap undersöks sedan i empirin.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar enligt Lindgren (2013, s. 271) mer på 

tolkningens betydelse av det underförstådda i den text som ska analyseras. Det handlar 

enligt Bryman och Bell (2013, s. 300-301) om att dessa kategoriseringar som 

innehållsanalysen består av innefattar en mer eller mindre tolkande del. Vissa delar av 

informationen menar Bryman och Bell (2013, s. 300-301) kommer kräva mer tolkning 

eftersom viss text kan vara svår att kategorisera. Det handlar i dessa fall om att “läsa 

mellan raderna” för att kunna identifiera det så kallade latenta innehållet (Bryman & 

Bell, 2013, s. 300-301). Det kan innebära att informationen om risker i 

årsredovisningarna är svår att kategorisera till en viss risk. Denna svårighet kan bero på 

flera saker. Exempelvis kan informationen vara svårläst, otydlig, otillräcklig eller att 

flera risker sammanvävda i en mening. För att uppnå ett objektivt förhållningssätt 

kommer förbestämda beslutsregler definieras som ska minska risken för att meningar 

placeras fel men även för att minska mängden subjektiva tolkningar.  

 

Enligt Lindgren (2011. s. 271) är det svårt att separera kvantitativ- och kvalitativ 

innehållsanalys. Lindgren (2011, s. 272) menar att det är svårt att genomföra en 

renodlad kvantitativ innehållsanalys eftersom vissa kvalitativa inslag nästintill är 

nödvändig för att förstå helheten i den text som analyseras. Omvänt skulle en renodlad 

kvalitativ innehållsanalys bli bristfällig utan en viss grad av kvantifiering utav innehållet 

(Lindgren, 2011, s. 271). Det optimala är således enligt Lindgren (2011, s. 272) att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa inslag i innehållsanalysen.  

 

Studien kommer som tidigare nämnts ha en kvantitativ inriktning då den huvudsakligen 

avser att kvantifiera innehållet i årsredovisningarna på ett objektivt sätt. Detta är 

samtidigt något som den kvantitativa innehållsanalysen fått kritik för enligt Lindgren 

(2011, s. 271). En innehållsanalys som bygger på ett strikt objektivt förhållningssätt 

i enlighet med positivismens synsätt anses vara olämplig (Lindgren, 2011, s. 273). 

Samtidigt resonerar Lindgren (2011, s. 272) fram till att metoden ursprungligen inte var 

avsedd till att enbart innefatta det positivistiska synsättet. Uppfattningen om att 

innehållsanalys kan betraktas som kvantitativ verkar ha växt fram med tiden vilket 
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enligt Lindgren (2011, s. 272) kan utgöra en misstolkning av metoden. Vi ser också att 

det kan vara svårt att hålla oss till en renodlad kvantitativ innehållsanalys då det kan 

förekomma viss grad av tolkningar av underliggande information som är nödvändig för 

att förbättra kvalitén i innehållsanalysen. Det är fortfarande studiens ståndpunkt att 

sträva efter ett objektivt förhållningssätt men vi kommer medvetet att tolka 

datamaterialet i de fall det krävs. Med detta i åtanke kan det sammantaget konstateras 

att vi kommer att genomföra en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag.  

 

2.6.2 Styrkor och svagheter med innehållsanalys 

Det är viktigt att vara medveten om vilka styrkor och svagheter som är förknippade med 

innehållsanalysen. Detta för att öka trovärdigheten och kvalitén i det resultat som 

innehållsanalysen genererar. En styrka med innehållsanalysen är att den är flexibel då 

den kan anpassas efter strukturen på det datamaterial som ska granskas (Bryman & Bell, 

2013, s. 317). Årsredovisningar utgör ett relativt strukturerat material vilket torde 

förenkla innehållsanalysen av dessa. En annan styrka är att innehållsanalysen, tack vare 

dess krav på förutbestämda kategorier och ett systematiskt tillvägagångssätt, är enkel för 

andra forskare att replikera (Bryman & Bell, 2013, s. 316). Detta menar Bryman och 

Bell (2013, s. 316) stärker innehållsanalysens objektivitet. Ytterligare en positiv aspekt 

med innehållsanalysen är att forskare inte behöver beakta vilken påverkan man har på 

undersökningsobjektet (Bryman & Bell, 2013, s. 317). Årsredovisningarna som ska 

granskas i denna studie påverkas således inte av vår närvaro eftersom fastighetsbolagen 

inte är medvetna om att deras årsredovisningar undersöks. Detta gör att den information 

som årsredovisningarna genererar inte riskerar att förändras på grund av studiens 

granskning.  

 

En svaghet med innehållsanalys menar Bryman och Bell (2013, s. 319) är svårigheten 

att generera ett förklarande resultat som ger svar på varför en viss företeelse beter sig på 

ett visst sätt. Detta kommer inte begränsa studien då granskningen av 

årsredovisningarna syftar till att ge svar på huruvida utlämnandet av riskinformation 

förändrats över tid samt vilka de väsentliga riskerna är som utlämnas. Frågan om varför 

lämnas till analysdelen där vi avser att hitta förklaringarna i teorin och därmed inte i 

innehållsanalysen. Risken för att en alltför hög grad av tolkning förekommer utgör en 

annan svaghet med innehållsanalysen (Bryman & Bell, 2013, s. 319). Detta är extra 

viktigt att försöka undvika då vi i första hand strävar efter ett objektivt förhållningssätt i 

innehållsanalysen. Detta kommer därför ställa hårda krav på hur konsekvent och 

systematisk kodningen är av årsredovisningarna. Fler aspekter som är avgörande för 

innehållsanalysens kvalité diskuteras i del fyra, Praktisk metod.  

 

2.7 Perspektiv 
Denna studie är utformad utifrån ett investerar- och aktieägarperspektiv. Som 

investerare är det betydelsefullt att ha kunskap om hur riskerna som företaget möts av 

hanteras och om företaget skapar värde (Eades et al., 2010, s. 277). Alla stora och 

medelstora företag i Sverige är enligt Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skyldiga 

att i sin årsredovisning lämna upplysning om väsentliga risker som företaget står inför. 

Informationen om företagets risker är således tillgängligt för investerares och 

aktieägares utvärdering. Det är av denna anledning intressant att genom denna studie 

uppskatta mängden utlämnad riskinformation som investerare erhåller genom 

fastighetsbolagens årsredovisning samt huruvida mängden information förändrats 

mellan åren 2009 och 2013. Att företaget tar risker kan snarare gynna aktieägaren 

eftersom de kan styra sin totala risk genom att även investera i mindre riskfyllda företag 
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(Beretta & Bozzolan, 2004, s. 266-267). En förutsättning är dock enligt Beretta och 

Bozzolan (2004, s. 266-267) att företaget utlämnar information om vilka transaktioner 

de genomför för att investerare och aktieägare ska kunna anpassa sin risksituation. Det 

valda perspektivet för denna studie är lämpligt eftersom årsredovisningarna som ska 

granskas även är tillgängliga för aktieägare och investerare eftersom årsredovisningarna 

är det primära kommunikationsverktyget. Studien kommer således inte att baseras på 

information om företagets risker som är av insider-karaktär. 

 

2.8 Litteratursökning 
Under studiens gång har vi tillgodosett oss med information vars ursprung haft en bred 

spridning. Det har framförallt handlat om kunskap från tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar, tryckta och elektroniska böcker, tidningsartiklar, rapporter samt 

webbsidor. För att underlätta sökandeprocessen har olika sökmotorer varit behjälpliga 

som tillhandahållits av Umeås universitetsbibliotek. De sökmotorer och databaser som 

mest frekvent använts är bibliotekets egen sökmotor, Ebsco host, Google Scholar och 

Retriver Business. Vidare har olika sökord använts för att finna relevanta källor, både 

svenska och engelska då ämnet som tidigare nämnts är av globalt intresse. Exempel på 

sökord som använts när vi sökt efter tidigare forskning är “risk”, “disclosure”, 

“asymmetic information”, “risk reporting”, “risk disclosure”, “content analysis”, 

“information disclosure”, “risk management”, ”proprietary cost” med mera.  

 

Relevanta studier har även spårats genom att undersöka referenslistor i de studier som 

redan funnits med hjälp av de angivna sökorden ovan. Andra källor som använts har 

hittats genom Google-sökmotorn. Eftersom gemeneman har tillgång till denna sökmotor 

har vi varit försiktiga med dessa källor. En mer utförlig diskussion om detta återfinns i 

studiens källkritik nedan.   

 

2.9 Källkritik 
Denna studie grundar sig till stor del i tidigare kunskap inom olika områden och därför 

ligger det ett betydande ansvar på oss som författare att trovärdiga källor används. För 

att avgöra om källorna innehåller tillförlitlig kunskap har vi använt oss av ett antal 

kriterier vilka det kommer att redogöras för i detta avsnitt. 

Thurén (2013, s. 4) menar att källkritik är ett sätt att skaffa sig kunskap om vad som är 

sant eller åtminstone sannolikt genom en samling metodregler. Enligt Thurén (2013, s. 

7) är källkritik okomplicerat och består av fyra kriterier samt en distinktion. Kriterierna 

är äkthet, oberoende, tidssamband och tendensfrihet (Thurén, 2013, ss. 7-8). Författaren 

menar vidare att författare bör skilja på källor som är av berättade karaktär och på källor 

som bevisar att något inträffat, där den senare har mer trovärdighet (Thurén, 2013, s. 8). 

Även Ejvegård (2009, s. 71-73) menar att bestämda krav föreligger på källornas kvalité 

vilka är äkthet, oberoendeskap, färskhet och samtidighet. Dessa kriterier har det i denna 

studie tagits hänsyn till vid användandet av olika källor vilket beskrivs nedan. 

Med äkthet menar Thurén (2013, s. 17) att det källan utger sig för att vara sammanfaller 

med vad den faktiskt är. Detta ligger i linje med Evjegårds (2009, s. 71) ståndpunkt som 

menar att förfalskningar kan förekomma. I denna studie har vi som författare strävat 

efter att använda källor med hög äkthet genom att undersöka om källorna varit citerade 

av andra forskare. Den vetenskapliga artikel som har blivit citerad flest gånger är den 

skriven av Jensen och Meckling (1976). Denna har blivit citerad 11 591 gånger enligt 

ScienceDirekt (u.å.). Vi har tittat extra noga på källor som använts mest frekvent i 
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studien vilka utgörs av Healy och Palepu (2001), Linsley och Shrives (2006), Beretta 

och Bozzolan (2004), Abraham och Shrives (2014) samt Rajab och Handley-Schachler 

(2009). Både Linsley och Shrives (2006) och Beretta och Bozzolan (2004) har blivit 

citerade över 200 gånger och Healey och Palepu (2001) har blivit citerade 3646 gånger. 

Både Abraham och Shrives (2014) och Rajab och Schachler (2009) har däremot blivit 

citerade relativt får gånger, nio respektive 22, vilket kan förklaras av studiernas 

färskhet. Både Thurén (2013, s. 17) och Ejvegård (2009, s. 71) exemplifierar dock flera 

fall av förfalskningar och menar att det inte är enkelt att upptäcka om en förfalskning 

eller resultatmanipulation föreligger. Vi är därför medvetna om att det finns en liten risk 

för att någon av de använda källorna är förfalskade. 

Källorna som används ska dessutom vara oberoende eller som Thurén uttrycker det; 

”källan ska ”stå för sig själv” ”(Thurén, 2013, s. 8). Ejvegård (2009, s. 17) menar 

dessutom att det är av väsentlig betydelse att författare av ett vetenskapligt arbete 

förhåller sig objektiv. Det innebär att författaren inte ska låta arbetet färgas av sina 

personliga förutfattade meningar och ogrundade uppfattningar (Ejvegård, 2009, s. 17). 

Dessa är enligt Ejvegård (2009, s. 17) inte helt enkla att identifiera själv, i synnerhet 

inte i kontroversiella ämnen. Ett sätt att kontrollera en källas oberoendeskap är enligt 

Ejvegård (2009, s. 71) att utgå från primärkällan. I författandet av denna studie har det i 

längsta möjliga mån utgåtts från primärkällor. Vi har även försökt undvika att endast 

använda en källa för att få en mer mångfasetterad bild av ämnet och undvika 

subjektivitet. När det har tagits del av och redogjorts för studiens grundläggande teorier 

har användandet av primärkällan kombinerats med nyare studier då dessa ofta har en 

mer pedagogisk beskrivning samt att dessa oftast lyfter fram kritik mot teorierna som 

inte lyfts av ursprungsförfattaren.  

Tendensfrihet innebär enligt Thurén (2013, s. 8) att författare inte ska ha anledning att 

misstänka att källan skulle ge en verklighetsbild som är förskönande eller snedvriden. 

Detta har försökt undvikas genom att det i studien använts tidskrifter som genomgått 

kollegial granskning (eng. peer review). Detta innebär enligt Umeå universitetsbibliotek 

(u.å.) att andra forskare som är sakkunniga inom ämnet granskat artikeln för att bedöma 

dess kvalité. Om detta inte kunnat uppnås har vi undersökt författarens titel, meriter 

etcetera. Ejvegård (2009, s. 17) talar om detta i termer om saklighet. Ett arbete som 

beskrivs som sakligt menar författaren är arbeten vars uppgifter är sanningsenliga 

(Ejvegård, 2009, s. 17). Grovt uttryckt menar Ejvegård (2009, s. 17) att ingen författare 

utan vidare bör anta att källorna är av hög kvalité sanningsinnehållsmässigt. Ett sätt 

författare kan kontrollera att uppgifterna som används är sanningsenliga är även här att 

utgå från primärkällan (Ejvegård, 2009, s. 17).  

Både Ejvegård och Thurén (2009, s. 72; 2013, s. 7) lägger dessutom vikt vid källans 

aktualitet, färskhet och tidssamband. Detta är också av väsentlig betydelse för källans 

trovärdighet eftersom tiden påverkar källans aktualitet och därmed källans 

nutidsförankring (Thurén, 2013, s. 7).  En källa som är av äldre årgång innehåller inte 

de senaste rönen inom ämnet men med tiden kan viktiga delar av tidigare forskning 

glömmas bort i nyare källor (Ejvegård, 2009, s. 72). Ejvegård (2009, s. 72) menar därför 

att en seriös forskare inte bör utesluta någon av typerna. Vid val av källor i denna studie 

har vi strävat efter att använda de senaste källorna tidsmässigt för att inkludera de 

senaste rönen inom ämnet. Dock har detta till viss del frångåtts i studien då det som 

tidigare nämnts använts källor som berör teorier som studien grundar sig i vilka ofta kan 

vara relativt gamla. Detta motiveras av att källans ursprunglighet prioriterats högre än 

källans färskhet. Den äldsta källan som använts är från år 1970, något som i 
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sammanhanget kan tyckas vara inom en acceptabel tidsram. Det är framför allt i de 

valda teoretiska utgångspunkterna som det använts relativt gamla källor. Detta då 

teorierna utvecklades lång tid tillbaka och för att vi vill ta del av så äkta beskrivningar 

som möjligt av teorierna som inte färgats med tiden. Det gäller källor till exempelvis 

informationsasymmetri och agentteorin där källorna härstammar från år 1970 respektive 

1973.   
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3. Teoretisk referensram 
Utifrån det deduktiva angreppssättet avser vi att börja i teorin för att sedan rikta oss till 

empirin. I detta kapitel kommer det således att redogöras för de teorier som ligger till 

grund för att kunna besvara studiens frågeställning: “Vilka är de mest väsentliga 

riskerna som svenska börsnoterade fastighetsbolag utlämnar information om i sina 

årsredovisningar och har informationsutlämnandet om risker förändrats mellan åren 

2009 och 2013?”. Nedan ges en överblick över den teoretiska referensramens 

uppbyggnad. 

 

 

Figur 1. Överblick över den teoretiska referensramen. 

 

Vi kommer följaktligen börja med att redogöra för de teorier som ligger till grund för 

företagens utlämnade av information om deras verksamhet och risker. Dessa teorier 

utgörs av teorin om informationsasymmetri, agentteorin samt proprietärkostnadsteorin. I 

nästa steg kommer det redogöras för vilka lagar, bestämmelser och rekommendationer 

som ligger till grund för utlämnandet av riskinformation i företagens årsredovisningar. 

Vidare kommer en genomgång av de vanligaste riskerna som börsnoterade företag i 

allmänhet måste hantera och således, i varierande utsträckning, utlämnas information 

om i företagens årsredovisningar. Slutligen kommer fastighetsbolagens risker att 

beröras för att ge en större förståelse för denna bransch.  

 

De tre teorierna har på ett medvetet sätt valts ut till denna studie, samtidigt som andra 

teorier har exkluderats. Informationsasymmetri är en teori som varit betydande för 

framstegen inom den ekonomiska vetenskapen (Nobel Media AB, u.å.).  Kärnan i teorin 

är skillnaden i informationsinnehavet hos två parter vilket kan kopplas till skillnader 

mellan de svenska fastighetsbolagens ledning och aktieägare rörande information om 

företagets risker.  Vi ansåg därför att denna teori hade en viktig roll i denna studie och 

dess problemformulering. Vidare har agentteorin valts eftersom denna fokuserar på 

relationen mellan aktieägare och företagsledningen. Studien utgår från ett investerar- 

och aktieägarperspektiv och grundar sig på den information som en dessa kan ta del av. 

Relationen mellan företagsledning och aktieägare är följaktligen en central del i studien. 

Både informationsasymmetrin och agentteorin kan förklara varför företag har 

incitament till att utlämna mer information om det egna företaget. Dessutom har det i 
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tidigare studier gjorts kopplingar mellan informationsutlämnande och teorierna 

informationsasymmetri samt agentteori. Vidare har vi för avsikt i denna studie att 

inkludera en teori som förklarar nackdelar eller hinder med att utlämna riskinformation. 

En teori som flertalet tidigare studier har beskrivit som en förklaring till detta är 

proprietärkostnadsteorin.  

 

Problematiken kring bristande informationsutlämnande har kopplats till flera olika 

vetenskapliga teorier, bland annat signalteorin, informationskostnadsteorin och modern 

portföljteori. Dessa teorier hade eventuellt också passat in i denna studie men har valts 

att exkluderas. Det kan förklaras av att avgränsningar måste göras på grund av den 

begränsade tiden för studien samt att vi anser att den bästa kombinationen skapas 

genom de valda teorierna.  

 

3.1 Teorin om informationsasymmetri 
Det var nobelpristagaren George Akerlof som år 1970 identifierade problematiken kring 

asymmetrisk information. Genombrottet kom i hans artikel ´The market for lemons´2 där 

han observerade hur marknaden för begagnade bilar påverkades av asymmetrisk 

information (Akerlof, 1970). Informationasymmetrin har sedan dess vuxit och fått en 

väsentlig betydelse för den ekonomiska vetenskapen (Nobel Media AB, u.å.). 

Informationsasymmetri behandlar ett fenomen där aktörer på marknaden innehar olika 

mängder information (Akerlof, 1970, s. 489). Akerlof (1970, s. 489) menar vidare att 

informationsasymmetri uppstår när en köpare på marknaden har tillgång till mer 

information än övriga köpare.  

 

Problematiken kring asymmetrisk information gör sig närvarande då säljaren av en 

begagnad bil har mer kunskap om bilen än vad köparen har vilket leder till fluktuerande 

priser (Akerlof, 2002, s. 413). Vidare förklarar Wong et al (2012, s. 50) att köparens 

bristande kunskap om bilens kvalité utnyttjas av säljaren. I en sådan situation kan 

säljaren dra nytta av sitt informationsövertag gentemot köparen genom att sälja bilen till 

ett högt pris, trots att bilen är av sämre kvalité. Om köparen däremot är medveten om 

risken för att säljaren har denna intention kommer köparen inte vara beredd att betala ett 

högt pris (Wong et al., 2012, s. 50). Detta leder enligt Wong et al (2012, s. 50) till att 

säljare av bilar av bra kvalité inte kommer vilja sälja sin bil till underpris vilket slutligen 

innebär att marknaden endast kommer att bestå av bilar vars kvalité är relativt sämre. 

Akerlof (2002, s. 413) benämner bilar av sämre kvalité som citroner (eng. lemons) 

vilket har kommit att bli ett välkänt begrepp. Detta exempel med begagnade bilar 

skildrar därmed hur osäkerheten kring en produkts kvalité orsakar problematik vid 

prissättning vilket medför att majoriteten av produkter som finns på marknaden 

karaktäriseras av en sämre kvalité. Denna problematik som orsakats av 

informationsasymmetri brukar benämnas som snedvridet urval (eng. adverse selection) 

(Akerlof, 1970, s. 494).  

 

Akerlof (2002, s. 413) menar att informationsasymmetri även existerar på andra 

marknader än den för begagnade bilar såsom kredit- och försäkringsmarknaden. I denna 

studie kommer det bland annat att undersökas om det finns tendenser till att 

informationsasymmetri föreligger mellan ledningen av de svenska börsnoterade 

fastighetsbolagen och aktieägarna. Det är därför intressant att undersöka 

informationsasymmetri ur ett företagsperspektiv.  

                                                      
2 Översatt till svenska: ”Marknaden för citroner”.  
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Aktiemarknaden är en stor marknad med många aktörer. Det är på denna marknad som 

börsnoterade aktiebolag införskaffar kapital från externa investerare för att finansiera 

hela eller delar av sin verksamhet (Hagerud, u.å.). Det är också på aktiemarknaden som 

aktiebolag berörs av problematiken kring snedvridet urval när utomstående investerare 

ska värdera företagets aktie (Hughes, 1985, s. 120). Detta kan illustreras genom att dra 

paralleller till marknaden för begagnade bilar där Akerlof (1970) först identifierade 

problemet. På aktiemarknaden säljer företaget (säljare) andelar av företaget till externa 

investerare (köpare) i utbyte mot kapital för att företaget ska kunna utveckla sin 

verksamhet. I det här fallet vet aktörer inom företaget mer om företagets kvalité än 

utomstående investerare vilket resulterar i ett informationsövertag till fördel för aktörer 

inom företaget (Narayanan, 1988, s. 39; Myers & Majluf, 1984, s. 187). Eftersom 

rationella investerare har svårt att särskilja mellan företag av bra kvalité och dålig 

kvalité kommer aktiepriset motsvara vad en genomsnittlig aktie är värd på marknaden 

vilket leder till att investerarna undervärderar företagen av bra kvalité (Healy & Palepu, 

2001, s. 408). Med bra kvalité avses i detta fall företag med goda tillväxtmöjligheter där 

en investerare kan förvänta sig en bra avkastning.  

 

Den informationsasymmetri som råder på aktiemarknaden påverkar enligt Narayanan 

(1988) företagens finansieringsval. Narayanan (1988, s. 39-40) beskriver börsnoterade 

aktiebolags finansieringsval som bestående av två alternativ. Ett alternativ som företaget 

kan erhålla kapital genom är skulder, det andra alternativet är genom eget kapital via 

nyemission (Narayanan, 1988, s. 39). Narayanan (1988, s. 39-40) menar vidare att om 

marknaden undervärderar företag av bra kvalité kommer dessa företag istället välja att 

anskaffa kapital genom skulder. Företaget vill således inte emittera nya aktier till 

nuvarande marknadsvärde eftersom de anser sig vara undervärderade (Brealey et al., 

2014, s. 468). Detta leder enligt Brealey et al (2014, s. 468) till att företagen väljer att 

belåna sig i väntan på att vinsterna ska öka vilket kommer övertyga investerarna om att 

företaget undervärderat. Sämre företag föredrar att anskaffa kapital genom eget kapital 

eftersom sannolikheten för konkurs ökar med skulder som finansieringsalternativ 

(Narayanan, 1988, s. 46). Kvar på aktiemarknaden blir således de sämre företagen som 

därmed övervärderas eftersom aktiepriset motsvarar vad en genomsnittlig aktie är värd 

på marknaden (Narayanan, 1988, s. 43; Healy & Palepu, 2001, s. 408). Detta, som 

tidigare nämnt, då utomstående investerare inte kan skilja mellan bra och dåliga företag 

(Narayanan, 1988, s. 39-40). Följden av beteendet som beskrivits ovan kommer till en 

början bli att aktiemarknaden endast består av övervärderade företag, vilket är analogt 

med Akerlofs citroner (Nobel Media AB, u.å.).  

 

Även Healy och Palepu (2001, s. 420) tar i sin studie upp betydelsen av transaktioner på 

kapitalmarknaden. I likhet med Narayanan (1988) menar Healy och Palepu (2001, s. 

420) att det råder ett asymmetriskt informationsproblem mellan investerare och cheferna 

i företaget. Därför är det enligt Healy och Palepu (2001, s. 420) viktigt att ta hänsyn till 

investerarnas uppfattning om företaget då det har betydelse för huruvida företaget ska 

emittera aktier eller obligationer.  

 

Meyers och Majluf (1984, s. 209) har till viss del undersökt informationsasymmetri 

utifrån ett riskperspektiv och påpekar i motsats Healy och Palepu (2001) och Narayanan 

(1988) att cheferna kommer att föredra nyemission av aktier framför skulder i form av 

obligationer. Meyers och Majluf (1984, s. 209) menar att detta beror på att cheferna 

kommer att välja att emittera obligationer när de tror att företaget är mer riskfyllt än vad 
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investerarna uppfattar. När investerare inser detta kommer de vägra att köpa företagets 

obligationer och därmed måste cheferna välja nyemission av aktier för att införskaffa 

kapital (Meyers & Majluf, 1984, s. 209). Det som skiljer Mayers och Majluf (1984) 

slutsats ifrån Healy och Palepu (2001) och Narayanan (1988) är att de senare fokuserar 

på asymmetrisk information om företagets värde medan Meyers och Majluf (1984) 

utgår från asymmetrisk information om företagets risk. Meyers och Majluf (1984, s. 

209) är medvetna om denna skillnad och konkluderar att asymmetrisk information om 

företagets värde väger tyngre än asymmetrisk information om företagets risker. Detta 

går i linje med att företag i verkligheten verkar föredra skulder framför eget kapital i 

form av nyemission (Meyers & Majluf, 1984, s. 209). Detta är även slutsatsen som 

Narayanan (1988) drar i sin studie.  

 

Konsekvensen av asymmetrisk information som leder till att företag väljer skulder 

framför eget kapital har identifierats i en teori under namnet ´Pecking order theory´ 

vilken uppmärksammades av Myers och Majluf (1984). Det kommer i denna studie inte 

att fördjupas vidare i denna teori utan vi vill enbart belysa dess existens. 

 

Både Healy och Palepu (2001, s. 408) och Core (2001, s. 443) menar att 

informationsasymmetri kan minskas genom att företag utlämnar mer information om sin 

verksamhet. Healy och Palepu (2001, s. 406) menar att företag själva påverkar graden 

av informationsutlämnande genom sina finansiella rapporter men att information om 

företag dessutom kan inhämtas via analytiker, experter och finansiella facktidningar. 

Core (2001, s. 443) skiljer däremot i sin artikel mellan tillväxtföretag och företag med 

låg tillväxt. I företag med låg tillväxt och som därmed inte har några 

investeringsmöjligheter kan en liten mängd utlämnad information vara tillräcklig för att 

hålla en låg grad av informationsasymmetri (Core, 2001, s. 443). Däremot måste 

tillväxtföretag, för att övertyga investerare, utlämna en större mängd information för att 

minska informationsasymmetrin (Core, 2001, s. 443). Dock menar Core (2001, s. 443) 

att en högre grad av utlämnande är förenat med kostnader såsom proprietärkostnader 

och kostnader för minskade incitament. En proprietärkostnad uppstår som en följd av att 

ett företag offentliggör en viss typ av information på marknaden (Verrecchia, 1983, s. 

181). Proprietärkostnadsteorin kommer att beskrivas mer utförligt senare i denna del. 

Med incitament avses företagsledningens incitament till att vilja maximera företagets 

värde (Core, 2001, s. 442).  

 

Enligt Core (2001, s. 443) sker således en avvägning mellan att minska 

informationsasymmetri och riskera högre kostnader för minskade incitament samt högre 

proprietärkostnader. Detta för att hitta den optimala nivån på mängden utlämnad 

information och grad av informationsasymmetri (Core, 2001, s. 443). Dock hävdar Core 

(2001, s. 443) att även om denna optimala nivå uppnås kvarstår dock risken för 

företagsledningens manipulation av den utlämnade informationen. Denna risk menar 

Core (2001, s. 443) är för kostsam för att till fullo kunna undanröjas. Även Abraham 

och Shrives (2014, s. 93) menar att företagsledningen försöker manipulera 

informationen som utlämnats för att minska eventuella proprietärkostnader. Om alla 

aktörer på marknaden är medvetna om att företagsledningarna har incitament att 

manipulera utlämnandet av information kan en konsekvens bli att inget företag väljer att 

utlämna information (Core, 2001, s. 443). Marknaden skulle då hamna i liknande 

situation som Akerlof´s citroner där inget företag väljer att utlämna information (Core, 

2001, s. 443).  
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Som framgår senare i denna studie måste svenska företag bland annat följa 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) i vilken utformandet av årsredovisningen är 

reglerad. En större mängd information i företagets årsredovisning leder till en ökad 

informationsöverföring gentemot företagets intressenter. Healy och Palepu (2001, s. 

412) påpekar att lagar och regler som bestämmer mängden information som företag ska 

utlämna om sin verksamhet bidrar till ett minskat informationsgap mellan aktörerna på 

marknaden. Även Dia och Zéghal (2008, s. 237-238) menar att företags 

informationsutlämnande minskar informationsasymmetrin mellan parter inom och utom 

företagets verksamhet. Regleringar som tvingar de ledande befattningshavarna i 

företaget att till fullo utlämna privat information skulle enligt Healy och Palepu (2001, 

s. 408) kunna vara en lösning på problemet med informationsasymmetri. Dock menar 

Depoers (2000, s. 248) att det är för kostsamt för ett företag att utlämna all privat 

information samtidigt som konkurrenter kan gynnas av detta. Vidare menar Healy och 

Palepu (2001, s. 408) att dilemmat med citroner leder till en ökad efterfråga på 

information via mellanhänder och andra aktörer på marknaden som kan förmedla 

relevant information. 

 

Healy och Palepu (2001, s. 418) har även fokuserat på hur ledande befattningshavare 

väljer att rapportera och där har författarna riktat in sig på två olika områden. Det första 

området kallas för positiv redovisningsteori (eng. positive accounting theory) och 

handlar enligt Healy och Palepu (2001, s. 418) om val av finansiell rapportering. Det 

andra området som Healy och Palepu (2001, s. 418) berör och som är mer relevant för 

denna studie refererar de till som frivilligt utlämnande (eng. the voluntary disclosure 

literature). Detta område behandlar de ledande befattningshavarnas beslut om 

utlämnande (Healy & Palepu, 2001, s. 418). Det handlar mer specifikt om mängden 

information utöver det som krävs av lagar och regler som företag frivilligt väljer att 

utlämna. Vidare diskuterar Healy och Palepu (2001, s. 420), med hänvisning till andra 

forskare, olika anledningar till varför chefer frivilligt väljer att utlämna information. En 

ökning av informationsutlämnandet kan både minska informationsskillnaden mellan 

olika parter och kapitalkostnaden enligt Healy och Palepu (2001, s. 421). Däremot 

menar Healy och Palepu (2001, s. 424) liksom Depoers (2000, s. 251) att mängden 

information som chefer väljer att frivilligt utlämna också påverkas av huruvida företaget 

är konkurrenskraftigt eller inte. Enligt Healy och Palepu (2001, s. 424) finns det en risk 

att företagets konkurrenskraft minskas av ökat informationsutlämnande och att det 

därför finns anledningar för cheferna att inte vilja utlämna mer information.  

 

En viktig del av det frivilliga utlämnandet är enligt Healy och Palepu (2001, s. 425) 

trovärdigheten i informationen. Healy och Palepu (2001, s. 425) menar att 

trovärdigheten kan ökas genom att låta faktiska utfall bekräfta chefernas vinstprognoser. 

Jämförelsen mellan prognos och utfall menar Healy och Palepu (2001, s. 425) är en 

tämligen viktig del då det har stor påverkan på aktiepriset. Om chefer publicerar 

positiva vinstprognoser kommer det följaktligen ha en positiv påverkan på aktiepriset 

och vice versa (Healy & Palepu, 2001, s. 425). Denna aspekt kan ha betydelse för denna 

studie om chefernas vinstprognoser beaktas analogt med riskrapporteringen. Dessutom 

torde aktiepriset reagera positivt på en bra matchning mellan chefernas uppskattning av 

förväntade risker och faktiska, mätbara utfall av dessa risker. 

 

Det går således utifrån Healys och Palepus (2001) studie att observera att det råder en 

viss avvägning mellan hur mycket information som företagen frivilligt vill utlämna. 
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Med ökat utlämnande minskar kapitalkostnaden eftersom informationsskillnaden 

minskar mellan parter och då minskar även företagets konkurrenskraft. 
 

3.2 Agentteori 
Agentteorin (eng. agency theory) behandlar relationen mellan företagsledningen och 

aktieägarna i företaget (Eisenhardt, 1989, s. 58).  Denna teori är baserad på vissa 

grundläggande antaganden om människor, organisationer och information (Eisenhardt, 

1989, s. 58). Människor antas vara intresserade av sin egennytta, motvilliga att ta risker 

samt ha begränsad rationalitet (Eisenhardt, 1989, s. 58).  Teorin antar även att det 

föreligger en konflikt mellan aktörers målsättningar i organisationer och att information 

är en vara som kan köpas (Eisenhardt, 1989, s. 58). Agentteorin är inte ett arbete av en 

självskriven forskare utan är ett arbete skapat av flera forskares kollaboration och där 

viktiga forskare i detta arbete var Mitnick och Ross (Mitnick, 2013, s. 2). I denna studie 

har vi för avsikt att, utifrån agentteorin, fokusera på relationen mellan aktieägare och 

företagsledningen.  

 

I stora aktiebolag är det inte ovanligt att det föreligger en separation mellan ägande och 

ledning (Leonardz & Blomquist, 2008, s. 12). Fama och Jensen (1983, s. 302-303) 

kallar dessa organisationer för öppna företag (eng. open corporations). Ett öppet företag 

skiljer sig från ett slutet företag (eng. closed corporations) genom att kontrakten som 

binder aktieägarna till deras innehav i företaget är mindre restriktiva (Fama & Jensen, 

1983, s. 303). I detta perspektiv ses företaget som en samling kontrakt mellan olika 

parter, även kallat nexus av kontrakt (eng. nexus of contracts) (Fama, 1980, s. 289; 

Fama & Jensen, 1983, s. 302). Enligt Fama och Jensen (1983, s. 303) har inte aktieägare 

i dessa bolag någon skyldighet att vara involverade i organisationen och dessa kontrakt 

anses därför som de minst krävande. Kontraktet innehåller emellertid ett löfte till 

aktieägarna om att erhålla en specificerad avkastning som är kopplad till ett mål eller en 

prestation (Fama & Jensen, 1983, s. 302). Det ligger således i aktieägarnas intresse att 

företaget presterar på ett sådant sätt som gör att målet uppnås.  

 

Jensen och Meckling (1976, s. 308) förklarar relationen mellan parterna som att 

företagsledningen har en uppgift att genomföra å aktieägarnas vägnar vilken delegerats 

av aktieägarna. Det antas vidare att både aktieägarna och företagsledningen är rationella 

aktörer som strävar efter att maximera sin förmögenhet (Ross, 1973, s. 134; Laffont & 

Martimort, 2002, s. 30). Jensen och Meckling (1976, s. 308) menar dock att det därför 

finns anledning att misstänka att företagsledningen inte alltid kommer agera på ett 

sådant sätt som gynnar aktieägarna. Separationen mellan ägande och ledning kan 

innebära problematik om parterna strävar efter att uppnå olika mål (Eisenhardt, 1989, s. 

58). Denna problematik som kan uppstå är mer känd under namnet agentproblem 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). Enligt Jensen och Meckling (1976, s. 308-309) 

kan aktieägarna minska detta problem genom att övervaka styrelsen och ledningen. 

Övervakningen kan emellertid både bli svår och kostsam (Eisenhardt, 1989, s. 58). 

Resurserna som krävs för att övervaka ledningen benämner Jensen och Meckling (1976, 

s. 308-309) som agentkostnader.  

 

Ett annat agentproblem som Eisenhardt (1989, s. 58) berör är att aktieägarna och 

företagsledningen kan har skilda riskpreferenser. Parterna har för avsikt att agera i 

enlighet med sina egna riskpreferenser och om dessa är skilda kommer det medföra att 

de agerar olika (Eisenhardt, 1989, s. 58). Detta kan bli ett problem då dessa parter 

gemensamt bär företagets risk (Eisenhardt, 1989, s. 58). Detta är i enlighet med Shavells 
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(1979, s. 66) ståndpunkt. Aktieägare som grupp kan exempelvis ha en önskan om att 

företagsledningen ska maximera företagets vinst under förutsättning att aktieägarna 

håller väl diversifierade portföljer samt att vinsten från företaget är oberoende av 

vinsten från andra värdepapper på marknaden (Shavell, 1979, s. 66). Detta skulle enligt 

Shavell (1979, s. 66) innebära att aktieägare består av en grupp individer som är 

riskneutrala. Vidare menar Shavell (1979, s. 66) att om företagsledningen skulle vara 

ovilliga att ta risker och deras handlingar skulle vara svåra för aktieägarna att 

kontrollera skulle det innebära att ledningen inte maximerar företagets vinst. Detta är 

ytterligare ett exempel som förklarar aktieägarnas starka incitament att övervaka 

företagsledningens handlingar.  

 

Skillnader i riskpreferenser menar Wiseman och Gomez-Mejia (1998, s. 133) kan 

förklaras av att aktieägare har möjlighet att diversifiera bort riskerna på egen hand 

genom att investera i flera företag. Detta resulterar i att de ofta är relativt likgiltiga inför 

det specifika företagets risktagande (Wiseman & Gomez-Mejia, 1998, s. 133). Däremot 

är chefernas ersättning och anställning i det specifika företaget bundet till dess 

prestation och därför kan ofta chefer vara mer restriktiva till att ta risker (Wiseman & 

Gomez-Mejia, 1998, s. 133). 

 

Aktieägarnas incitament att övervaka företagsledningen blir enligt Jensen och Meckling 

(1976, s. 313) starkare när företagsledningens ägarandel i företaget minskar. En sådan 

övervakning menar Healy och Palepu (2001, s. 410) kräver att företaget utlämnar 

relevant och riktig information. Författarna menar vidare att informationsasymmetri och 

agentproblem ligger till grund för en ökad efterfråga på finansiella rapporter och 

informationsutlämnande (Healy & Palepu, 2001, s. 406). Enligt Fama och Jensen (1983, 

s. 308) ligger ansvaret för att övervaka ledningens arbete hos styrelsen. Styrelsen är vald 

av aktieägarna i syfte att skydda deras intressen (Brealey, 2011, s. 298). Fama och 

Jensen (1983, s. 309) menar att detta underlättar övervakningen i stora komplexa företag 

som har för många aktieägare för att alla ska kunna vara involverade i en effektiv 

övervakningsprocess. Som tidigare nämnts infördes en ny lag i USA till följd av en rad 

skandaler vid inträdet av 2000-talet vilka skedde på aktieägarnas bekostnad. Denna lag, 

vid namn Sarbanes-Oxley Act (SOX), ställer allt högre krav på styrelsen och 

transparensen i företagens finansiella rapporter (SEC, 2003). Ett indirekt syfte med 

denna lag var således att minska agentkostnaderna (SEC, 2003). Healy och Palepu 

(2001, s. 406) menar att lagar och regler är del i standarden som sätter ramen för 

trovärdigheten i företagens rapportering och informationsutlämnande. Där är SOX ett 

tydligt exempel i USA medan Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) är ett gällande 

exempel i Sverige. 

 

Vidare har Brockman och Unlu (2010) i sin artikel undersökt agentkostnader genom att 

ta hänsyn till internationella skillnader i hur mycket information företag utlämnar. För 

att testa agentkostnader utgår Brockman och Unlu (2010, s. 1610) i sin undersökning 

från teorin om företagens livscykel för att analysera sambandet mellan kvalitén på 

utlämnandet av information och utdelningspolicyn i företag. Det viktigaste resultatet av 

Brockmans och Unlus (2010, s. 1624) är att kvalitén av utlämnandet av information i 

företagen har en signifikant betydelse för företagens utdelningspolicy runt om i världen.  

 

Brockman och Unlu (2010, s. 1610) menar att det skapas agentproblem till följd av 

ofullständigt utlämnande av information eftersom det kan skapa en viss förvirring samt 

att informationen kan tolkas olika av utomstående investerare. Även Bushman och 
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Smith (2001, s. 293) menar att ett ofullständigt utlämnande av information skapar 

agentproblem genom att det försvårar för investerarna att identifiera vilka investeringar 

som är bra samt att investerarna får det svårare att urskilja bra från dåliga chefer. Teorin 

om företagens livscykel spelar också roll eftersom mogna företag ofta har mer 

balanserade vinstmedel vilket gör att dessa företag är objekt för högre agentkostnader 

(Jensen, 1986, s. 3). Enligt Jensen (1986, s. 3) uppstår agentproblem på grund av risken 

att företag behåller vinsterna i företaget istället för att betala ut vinsterna till aktieägarna 

i form av utdelning. Det finns då risk att cheferna i företaget väljer att använda dessa 

vinstmedel till investeringar som kanske gynnar dem själva men som inte maximerar 

värdet för aktieägarna. Jensen (1986, s. 3) hävdar därför att detta agentproblem kan 

minskas genom att företaget utlovar regelbundna utdelningar till sina aktieägare men att 

dessa samtidigt är tämligen osäkra eftersom företaget när som helst kan välja att minska 

utdelningarna. 

 

Det som är intressant med Brockmans och Unlus (2010) artikel är att det framgår att 

kvalitén i utlämnandet av information till stor del beror på internationella skillnader i 

redovisningsprinciper i rapporteringen. Som tidigare nämnts bidrar graden av 

transparens och kvalitén i informationen som företagen utlämnar till agentkostnader 

vilket leder till att de gällande redovisningsprinciperna får en avgörande roll (Brockman 

& Unlus, 2010, s. 1611). Detta kan kopplas till Healys och Palepus (2001, s. 418) teori 

om frivilligt utlämnande av information som kan komplettera de eventuella låga krav 

som ställs på utlämnandet av information enligt redovisningsreglerna. 

 

Vidare klargjorde Healy och Palepu (2001, s. 406) i sin studie att det råder ett samband 

mellan kvalitén av utlämnande av information och agentkostnader. Brockmans och 

Unlus (2010, s. 1624) studie visar på ett samband mellan kvalitén av 

informationsutlämnandet och utdelningspolicyn. Sambandet menar Brockman och Unlu 

(2001, s. 1624) tyder på att de chefer som opererar i en miljö med relativt låga krav på 

informationsutlämnande enligt gällande regelverk väljer att betala högre utdelning för 

att skydda företagets rykte. Brockman och Unlu (2001, s. 1624) menar att om cheferna 

omvänt opererar i en miljö där informationen innehåller relativt hög grad av transparens 

kommer de också välja att betala högre utdelning. Detta kan förklaras av att transparent 

information kan ge aktieägarna kunskap och därmed makt att kräva en högre avkastning 

(Brockman & Unlu, 2001, s. 1624).  
 

3.3 Proprietärkostnadsteori 
Proprietärkostnadsteori är en direkt översättning av det engelska namnet proprietary 

cost theory. Då det inte finns någon uttalad svensk översättning av denna teori kommer 

denna direkta översättning att användas i denna studie. Ordet proprietär betyder 

egendom eller godsägare men ordet kan också syfta på en person som äger eller innehar 

något (Proprietär, u.å.; Proprietär, 2014).  En proprietärkostnad uppstår som en följd av 

att ett företag offentliggör en viss typ av information på marknaden (Verrecchia, 1983, 

s. 181). För att återkoppla till ordets betydelse innebär proprietär i detta sammanhang att 

företaget innehar privat information om det egna företaget som inte externa parter har. 

Proprietärkostnadsteorin som utvecklades av Verrecchia (1983) har sitt ursprung i 

problematiken kring snedvridet urval vilken uppmuntrar företagsledningen till att 

utlämna mer information om sig själv i större omfattning (Verrecchia, 1983; Depoers, 

2000, s. 250). Verrecchia (1983, s. 181) menar att företagsledningen har två val när det 
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kommer till information, antingen offentliggöra den eller undanhålla den. Valet i sig 

kommer följaktligen att sända en signal till marknaden.  

 

Verrecchia (1983, s. 181) menar att om företagsledningen alltid skulle informera om 

deras gjorda observationer skulle dåliga nyheter minska värdet på företagets aktie. Det 

värde som således försvinner utgör en kostnad för utlämnande av informationen 

(Verrecchia, 1983, s. 181). De dåliga nyheterna skulle även kunna påverka andra 

intressenters bild av företaget där exempelvis en bank som har en fordran hos företaget 

skulle kunna bli mer angelägen om att få tillbaka sitt lån (Verrecchia, 1983, s. 181). 

Proprietärkostnadsteorin utgår från en modell som visar hur företagsledningens 

subjektivitet vid utlämnandet av information kan förklaras av kostnader som är 

förknippade med informationsutlämnandet (Verrecchia, 1983, s. 181). Verrecchia visar 

även med denna teori att proprietärkostnaden ökar antalet tolkningar som kan göras av 

investerare baserat på företagsledningens beslut om att hålla inne på information istället 

för att offentliggöra den (Depoers, 2000, s. 251). Depoers (2000, s. 251) menar att detta 

bidrar till att företagsledningen kan undanhålla information utan att befara ett prisfall av 

deras aktie då det hos investerarna inte finns någon entydig bild om att den undanhållna 

informationen är dålig. 

 

Ett annat skäl till att företagsledningen skulle vilja hemlighålla information är att 

konkurrenter kan utnyttja informationen till sin fördel vilket skulle innebära en 

minskning i företagets framtida kassaflöde (Depoers, 2000, s. 251). Det uppstår med 

andra ord en proprietärkostnad hos företaget (Depoers, 2000, s. 251). Enligt Depoers 

(2000, s. 251) är företag som finns på marknader med höga inträdesbarriärer mer 

skyddade för denna typ av risk jämfört med företag som opererar på marknader med 

låga inträdesbarriärer. Detta har resulterat i att företag på marknader med höga 

inträdesbarriärer har större incitament till att offentliggöra privat information jämfört 

med företag på marknader med låga inträdesbarriärer (Depoers, 2000, s. 251). 

 

Även Abraham och Shrives (2014, s. 93) tar upp risken för att konkurrenter ska utnyttja 

företagets information på ett sådant sätt som skulle skada företaget. Abraham och 

Shrives (2014, s. 93) menar att orsaken till varför företags nuvarande tillvägagångssätt 

vid offentliggörandet av riskinformation inte är särskilt användbart för intressenter kan 

härledas från proprietärkostnadsteorin. Detta eftersom teorin menar att det både finns 

för- och nackdelar med att offentliggöra information (Abraham & Shrives, 2014, s. 93). 

Problemet som företagsledningen möts av är bedömningen av hur transparanta de bör 

vara i informationsutlämnandet. Om företagsledningen hemlighåller för mycket 

information kan investerare få bilden av att företaget är dåligt rustade för att hantera 

sina risker (Abraham & Shrives, 2014, s. 93). Ett annat dilemma följt av att företaget 

skulle vara för återhållsamt är att investerare inte skulle ha möjlighet att särskilja bra 

företag från dåliga företag (Depoers, 2000, s. 250). Detta hävdar Grossman (1981, s. 

462) är något som bra företag vill undvika då de har starka incitament att vilja särskilja 

sig från sämre företag. När företagsledningen står inför valet att välja strategi för 

utlämnande av information måste de således göra en avvägning mellan att vara mer 

återhållsamma och riskera högre agentkostnader eller att vara mer transparanta och 

därmed riskera ökade proprietärkostnader (Abraham & Shrives, 2014, s. 93; Depoers, 

2000, s. 257).  

 

Depoers (2000) undersökte i en studie de avgörande faktorerna i valet av strategi för 

utlämnande av information hos 102 börsnoterade franska bolag. I studien har Depoers 
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(2000, s. 257) valt att modellera en avvägning mellan att hålla inne på information eller 

att offentliggöra den. Resultatet av studien visade att företagsledningarna fattade 

strategiska beslut angående offentliggörandet av information som främst baseras på 

företagets storlek, globala aktivitet, konkurrensfördelar samt närvaro av starka 

fackföreningsrepresentanter bland företagets anställda (Depoers, 2000, s. 257). 

 

Till skillnad från Verrecchia (1983), som menar att proprietärkostnader är ett skäl för 

företag att undanhålla information från användare av deras årsredovisningar, menar 

Gigler (1994, s. 224) att proprietärkostnader kan öka det frivilliga 

informationsutlämnandet. Detta menar Gigler (1994, s. 225) styrker årsredovisningars 

trovärdighet. Den typ av modell som Gigler (1994, s. 225) härleder är mer känd som en 

Cheap-talk model3. Den innebär att företag utlämnar information som inte är kopplad 

till någon direkt kostnad och som får investerare att värdera företaget högre (Beyer et 

al., 2010, s. 303). Med denna menar Gigler (1994, s. 224) att företaget har två alternativ 

att välja mellan när de utlämnar information i sin årsredovisning. Gigler (1994, s. 224) 

exemplifierar detta med ett företag som har lanserat en ny produkt på marknaden. 

Författaren menar att ett alternativ för företaget är sälja in produkten och berätta om hur 

goda dess förutsättningar är för investerare och finansiärer på kapitalmarknaden (Gigler, 

1994, ss. 224-225). Denna information skulle även göras tillgänglig för konkurrenter 

som kan komma att utmana företaget om dess marknadsandelar. Det andra alternativet 

är enligt Gigler (1994, s. 225) att företaget istället avser att avskräcka konkurrenter 

genom att lyfta fram de oattraktiva egenskaperna hos marknaden såsom låg efterfrågan 

etcetera. Det föreligger således en avvägning mellan att locka investerare och att 

avskräcka konkurrenter.  

 

Ett väsentlig antagande i Cheap-talk model är att företaget har för avsikt att vilseleda 

både konkurrenter och investerare (Gigler, 1994, s. 225). Den frivilliga informationen är 

dessutom enligt Gigler (1994, s. 225) inte granskad av revisorer vilket innebär att 

företaget skulle kunna ljuga.  Då uppkommer dock ett problem i form av bristande 

trovärdighet och det skulle innebära att användarna av årsredovisningen helt ignorerar 

informationen. Detta är något som företagen är medvetna om och de har därför inga 

incitament att ljuga (Gigler, 1994, s. 225).   
 

3.4 Lagar och bestämmelser 
I detta avsnitt kommer en omfattande redogörelse för de lagar och bestämmelser som 

styr innehållet i företags årsredovisningar. Detta eftersom det är just årsredovisningar 

som ska granskas i denna studie. Förutom Årsredovisningslagen som är tvingande är 

övriga regelverk frivilliga att följa. Det ska dock i vissa fall upplysas om orsak till 

varför företaget inte väljer att följa dessa regelverk eller allmänna rekommendationer 

(Lönnqvist, 2011, s. 20-21).  

 

3.4.1 Lagar 
Förutom Årsredovisningslagen regleras även årsredovisningar bland annat av 

Bokföringslagen och skattelagstiftningen (Leonardz & Blomquist, 2008, s.12-13; 

Lönnqvist, 2011, s. 17). Enligt Bokföringslagen (SFS 1999:1078) är upprättande av en 

årsredovisning vid slutet av varje räkenskapsår obligatoriskt för flera bolagsformer, 

däribland alla aktiebolag. Syftet med Årsredovisningslagen är enligt Leonardz och 

Blomquist (2008, s. 13) ”att skydda ägare och långivare från skönmålning av 
                                                      
3 Översatt till svenska: ”Tomma-ord modellen” 
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verksamheten”.  I denna bemärkelse kan det uppfattas som tydligt till vilka parter som 

informationen i årsredovisningen är avsedd, nämligen finansiärerna. Detta har långa 

anor enligt Leonardz och Blomquist (2008, s. 11-12). Författarna beskriver att 

aktiebolagsformen från början var tänkt för stora projekt som finansieras av ett stort 

antal investerare (Leonardz & Blomquist, 2008, s. 47). Eftersom ägarna av företaget var 

många och därför inte var fullt insatta i det dagliga arbetet växte ett behov av att reglera 

de rättigheter och skyldigheter som ägarna hade gentemot de personer som innehar 

information om företaget (Leonardz & Blomquist, 2008, s. 12).  Vidare menar 

Lönnqvist (2011, s. 13) att fler intressenter numera har nytta av den information som 

framgår av årsredovisningarna. Detta är något som företagen känner till och Lönnqvist 

(2011, s. 14) menar därför att det finns en risk att företagen framställer sig som bättre än 

vad de är. Därmed är syftet med Årsredovisningslagen att skydda intressenterna från 

just detta. Att företaget framställer sig själv som sämre än det är kan också förekomma. 

Lagen syftar inte till att skydda mot detta specifikt men däremot framgår det av 3§ kap. 

2 i Årsredovisningslagen att bilden av företaget ska vara rättvisande (Lönnqvist, 2011, 

s. 14; SFS 1995:1554). 

 

Årsredovisningslagen reglerar framställningen och offentliggörandet av 

årsredovisningar (SFS 1995:1554).  Den ställer exempelvis krav på strukturen och 

innehållet i årsredovisningen (SFS 1995:1554). Enligt 1§, kap. 2 i Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) ska en årsredovisning förutom redovisningsrapporter innehålla 

kompletterande noter och en förvaltningsberättelse. Större företag ska dessutom 

inkludera en finansieringsanalys, även kallat kassaflödesanalys (SFS 1995:1554; 

Leonardz & Blomquist, 2008, s. 131). Nedan kommer en mer ingående beskrivning av 

de delar av en årsredovisning som vi i denna studie huvudsakligen kommer att granska. 

Enligt Dahlin et al (2006, s. 183) anses ordningsföljden av innehållet vara trivialt då det 

viktigaste är att alla delar ingår i årsredovisningen. Vidare ska innehållet i 

årsredovisningen enligt 2§ och 3§ kap. 2 i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) vara 

upprättat på ett överskådligt sätt som är i enlighet med god redovisningssed och 

informationen ska ge en rättvisande bild av företaget.  

 

Tilläggsinformation eller tilläggsupplysningar är ett komplement till den information 

som framgår av balans- och resultaträkningen och ska enligt 1§ kap. 5 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) återfinnas i noter. Detta kan dock anges direkt i 

redovisningsrapporterna om det inte försämrar överskådligheten av årsredovisningen 

(SFS 1995:1554; Dahlin et al., 2006, s. 212-213). Kap. 5 2-26§§ i Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) reglerar vilken tilläggsinformation som ska inkluderas i 

årsredovisningen. Dahlin et al. (2006, s. 213) menar dock att det inte finns några 

bestämmelser om upplysningarnas ordning men hävdar vidare att en tumregel kan vara 

att numrera noterna i den kronologiska ordning som posterna i redovisningsrapporterna 

har. Det blir således logiskt för läsaren att läsa upplysningen i den ordning som de 

hänvisas.   

 

Leonardz och Blomquist (2008, s. 72) skiljer på uppgifter som lämnas i form av tillägg 

och menar att dessa kan vara av antingen allmän eller specifik karaktär. Upplysningar 

av allmän karaktär kan exempelvis avse information om avvikelser från råd och 

rekommendationer, grundläggande redovisningsprinciper eller omräkningsvalutor om 

svenska kronor inte använts (Leonardz & Blomquist, 2008, s. 72-73). Upplysningar av 

specifik karaktär avser information tillhörande enskilda poster som till exempel 
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uppgifter om väsentliga skillnader i geografiska marknader eller olika 

verksamhetsgrenar (Leonardz & Blomquist, 2008, s. 73). 

 

Enligt Dahlin et al (2006, s. 246) har förvaltningsberättelsen ett kompletterande syfte i 

årsredovisningen. I 1-4§§ kap. 6 Årsredovisningslagen finns bestämmelser om 

information som är tvingande att ange men den begränsar inte företaget från att ange 

ytterligare information (SFS 1995:1554; Dahlin et al., 2006, s. 246). 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som påverkar företagets 

framtidsutsikter som exempelvis etablering eller nedläggning av verksamhetsgrenar, 

förvärv eller försäljning av dotterbolag eller anläggningstillgångar (Lönnqvist, 2011, s. 

132). Förutom framtidsutsikter som företaget själva kan påverka ska även företaget 

informera om ändrade marknadsförhållanden och valutakurser som också kan påverka 

företaget (Lönnqvist, 2011, s. 132). Ett ytterligare krav på upplysningar som ska 

innefattas i förvaltningsberättelsen är ”företagets förväntade framtida utveckling 

inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står 

inför,”(1§, 6 kap. punkt 3 Årsredovisningslagen). Det ska även lämnas uppgifter om 

syfte och risker med ett eventuellt innehav av finansiella instrument enligt 1§ kap. 6 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). 

 

3.4.2 Normgivande organ 

Årsredovisningslagen som reglerar årsredovisningen är en så kallad ramlag (Lönnqvist, 

2011, s. 20). Enligt Fahlbeck (u.å.) innebär en ramlag att det endast innehåller allmänna 

regler såsom riktlinjer och principer. De mer utförliga bestämmelserna överlämnas till 

regeringen och underordnade myndigheter eller organisationer (Fahlbeck, u.å.). De 

underordnade myndigheterna och organisationerna som kompletterar 

Årsredovisningslagen är även kända som normgivande organ (Lönnqvist, 2011, s. 21). 

Några av de främsta representanterna av dessa normgivande organ är International 

Accounting Standard Board (IASB), Bokföringsnämnden (BFN), Rådet för finansiell 

rapportering (RR) och Nasdaq OMX (Lönnqvist, 2011, s. 21-23).   

 

3.4.2.1 International Accounting Standard Board 

International Accounting Standard Board (IASB) är en oberoende organisation av 

experter vars uppgift är att harmonisera internationella redovisningsprinciper (FAR 

akademi, 2013, s. 3). Reglerna som IASB tar fram har de ingen formell makt som 

tvingar företag att följa dess regler vilket har lett till att förtroendet och tillförlitligheten 

för dessa regler grundar sig i spridningen av kännedomen och acceptansen av dem 

(Lönnqvist, 2011, s. 21). När denna växer över olika marknader får organisationen mer 

inflytande över företagen och kan därför höja kvalitén på redovisningen (Lönnqvist, 

2011, s. 21). IASBs regler är uppdelade i två beteckningar; International Accounting 

Standard (IAS) och International Financial Reporting Standard (IFRS) (Lönnqvist, 

2011, s. 21). Det finns egentligen ingen skillnad mellan dessa bortsett från namnen där 

IFRS är benämningen på reglerna från år 2003 och IAS är regler av äldre årgång 

(Lönnqvist, 2011, s. 21).  Dessa regelverk eller redovisningsstandarder har accepterats 

av EU sedan år 2005 och koncernredovisningar i EU är tvingade att upprättas enligt 

dessa (FAR akademi, 2013, s. 3). Det ska dock tilläggas att bolag som inte upprättar 

koncernredovisning påverkas marginellt av IAS och IFRS (Lönnqvist, 2011, s. 22). 

IASB har två bestämmelser som styr upplysningar om risker som är förknippade med 

finansiella instrument vilka är IFRS 7 och IAS 39 (FAR akademi, 2013, s. 5-8). Enligt 

IFRS 7 ska företag utlämna information om risker som hänförs från transaktioner och 

innehav av finansiella instrument (FAR akademi, 2013, s. 200). IFRS 7 delar upp denna 
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information i två olika informationsklasser (FAR akademi, 2013, s. 200). Den första är 

information om betydelsen av finansiella instrument och den andra är information om 

karaktären av risken som hänförs från finansiella instrument, exempelvis riskens 

utsträckning och natur (FAR akademi, 2013, s. 200).   

 

3.4.2.2 Bokföringsnämnden 

Att utveckla god redovisningssed i Sverige är Bokföringsnämndens (BFN) 

huvuduppdrag. BFN är en statlig myndighet som arbetar på regeringsuppdrag 

(Bokföringsnämnden [BFN], 2015). De är framtagare och utgivare av normer och dessa 

normer förmedlas genom vägledning, allmänna råd och uttalanden (Lönnqvist, 2011, s. 

22). Enligt Lönnqvist (2011, s. 22) syftar Bokföringsnämnden till att vägleda företagen 

på ett förtydligande sätt genom att kombinera lagtext med allmänna råd. Eftersom olika 

företagsformer har olika lagkrav har BFN tagit fram flera regelverk som är 

kategoriserade efter företagens storlek (BFN, 2015). Dessa utgörs av K1, K2, K3 och 

K4 vilka tillämpas i stigande ordning (BFN, 2015). Detta underlättar 

Bokföringsnämndens vägledning som är unik för de olika regelverken. För ett 

aktiebolag, som är skyldiga enligt 1§ kap. 6 i bokföringslagen att upprätta 

årsredovisning efter varje bokslut, är det K3-regelverket som ska tillämpas (SFS 

1999:1078; BFN, 2015). I Bokföringsnämndens vägledning för års- och 

koncernredovisning är ett kapitel avsett för vägledning av utformning av finansiella 

rapporter (Bokföringsnämnden [BFN], 2014, s. 2). De utvecklar i tredje punkten i 1§ 

kap. 6 i Årsredovisningslagen om att ange information om företagets framtid och 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer (BFN, 2014, s. 28-29). De förtydligar här att 

information om ovisshet kring utbudet på råvaror som företaget är beroende av eller 

ovisshet om prisutvecklingen på företagets produkter eller tjänster kan bedömas som 

information om företagets risker och osäkerhetsfaktorer (BFN, 2014, s. 28-29). Detta är 

ett exempel av många som beskriver hur Bokföringsnämndens allmänna råd 

kompletterar Årsredovisningslagen och därför underlättar för företagen att hålla en god 

kvalité i sina finansiella rapporter. 

 

3.4.2.3 Rådet för finansiell rapportering 

Till skillnad från Bokföringsnämnden vars normer är tillämpliga för samtliga 

bolagsformer i Sverige arbetar Rådet för finansiell rapportering med framställning av 

normer för svenska börsnoterade aktiebolag (Lönnqvist, 2011, s. 22-23). Rådet har 

dessutom i uppgift att kanalisera redovisningsnormer från den internationella 

organisationen IASB och tillgodose denna med information om svenska företag 

(Lönnqvist, 2011, s. 23). De verkar även för att intressenter av börsnoterade företag får 

möjlighet att påverka bestämmelser rörande finansiell rapportering (Rådet för finansiell 

rapportering, u.å.). Eftersom koncernredovisning av dessa företag regleras av EU-

förordningar, vilka står över nationell lag, har rådet för finansiell rapportering inga 

normer för dessa (Lönnqvist, 2011, s. 23). Lönnqvist (2011, s. 23) påpekar dock att 

rådet utformar normer för moderbolagen i dessa koncerner.  

 

3.4.2.4 Nasdaq OMX Stockholm 

För börsnoterade aktiebolag finns det även regler genom avtal med börsen som skall 

följas (Lönnqvist, 2011, s. 23). Nasdaq OMX Stockholm har sitt regelverk för 

emittenter som ställer krav på bolag som vill sälja andelar av sitt företag på börsen 

(Nasdaq Stockholm, 2015, s. 2). Vidare ska, i enlighet med Årsredovisningslagen och 

normgivande organ, företag noterade på börsen följa god redovisningssed (Lönnqvist, 

2011, s. 23). I Nasdaqs regelverk för emittenter finns också särskilda bestämmelser om 
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informationen som företagen måste tillgodose både börsen och övriga intressenter med 

(Nasdaq Stockholm, 2015, s. 23).  

 

Det ska även tilläggas att den goda redovisningsseden påverkas av förekommande 

praxis (BFN, 2015, s. 8). Det innebär att årsredovisningar som utformas av större 

företag har ett visst inflytande över hur årsredovisningar i allmänhet bör utformas 

(Lönnqvist, 2011, s. 23-24).  

 

3.5 Risker 
Alla företag möts av risker genom sin verksamhet och eftersom alla företag är unika är 

också deras exponering mot olika risker unika (Toma & Alexa, 2012, s. 109). Banks 

(2004, s. 3) hävdar att risker måste hanteras för att minimera sannolikheten för en 

ekonomisk kris i företaget. Banks (2004, s. 3) menar vidare att företag är utsatta för en 

mängd olika risker som bland annat kan orsaka driftsavbrott, skador på företagets 

fastigheter, kreditförluster etcetera. Toma och Alexa (2012, s. 110) hävdar dessutom att 

dessa så kallade affärsrisker är av två olika ursprung i form av internt respektive externt. 

Risker med internt ursprung är risker som uppstår inom företaget medan risker av 

externt ursprung orsakas av händelser som uppstår utanför företaget men som 

anmärkningsvärt påverkar företaget (Toma & Alexa, 2012, s. 110). Även Anderson 

(2014, s. 4) skiljer på interna och externa risker men menar istället att dessa skiljer sig åt 

i den utsträckning som företaget kan kontrollera dem. Andersson (2014, s. 4) menar att 

interna risker är enklare att kontrollera än externa risker. Företag kan dock fortfarande 

skydda sig mot externa händelserna trots att de är svårare att kontrollera (Anderson, 

2014, s. 4). 

 

Trots att företag i olika storlekar och branscher inte har samma exponering mot risker 

finns det några risker som är mer generella för alla typer av företag (Toma & Alexa, 

2012, s. 110).  Dessa är operationella risker, finansiella risker, strategiska risker, 

marknadsrisker, landsrisker, risker förenade med lagstiftning och regler, samt 

miljörisker (Toma & Alexa, 2012, s. 110). Toma och Alexa (2012, s. 110) menar att 

dessa inte utgör givna kategorier utan kan anpassas beroende på företagets karaktär. 

Liksom Toma och Alexa (2012) menar Marchetti (2011, s. 30) att det bakåt i tiden 

funnits olika kategorier för att särskilja risker men att dessa kategorier inte haft en 

konsekvent uppdelning. Hur risker bör kategoriseras är således ett ämne som tidigare 

författare inte är helt överens om. Dessutom kan olika risker inom kategorierna skilja 

sig. Det viktigaste menar dock Marchetti (2011, s. 30) är att de risker som identifieras är 

relevanta för företagets riskprofil och att hanteringen av dessa är effektiv.  

 

Nedan kommer det att redogöras för de huvudkategorier av risker som vi har identifierat 

i litteratur och även med hjälp den förförståelse som vi erhållit genom kursen i Risk 

management. Vi kommer inte att redogöra för de risker som finns underliggande i dessa 

huvudkategorier. Istället hänvisar vi läsaren till appendix 1 där samtliga risker finns 

beskrivna. Det ska även understrykas att det inte exkluderats några risker som ansetts 

varit mindre relevanta. Vi har valt att inkludera samtliga risker för att låta empirin 

avgöra vilka risker som är av mer eller mindre relevans. Detta är viktigt eftersom den 

tidigare forskningen på området är tunn och vi vill därför inte riskera att dra felaktiga 

slutsatser. Dessutom vill vi undvika att styra resultatet utifrån våra egna värderingar 

vilket eventuellt hade blivit en konsekvens av att före den empiriska undersökningen 

besluta vilka risker som är mer relevanta och därför ska inkluderas. Detta skulle vidare 
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gå emot vår positivistiska kunskapssyn enligt vilken vi som författare avser att förhålla 

oss objektiva till studien och dess resultat. 

 

Även Banks (2004, s. 4) delar upp riskerna i kategorier, framförallt operationella risker 

och finansiella risker. Operationell risk innebär enligt Banks (2004, s. 4) risken för 

förlust som orsakas av den dagliga, fysiska verksamheten i organisationen. Även 

Marchetti (2011, s. 30-31) menar att operationella risker är inneboende i processer, 

personer och andra variabler som är essentiella för företagets överlevnad. Denna 

förklaring ligger i linje med hur Toma och Alexa (2012 s. 110) beskriver operationella 

riskers karaktär, nämligen att de har sitt ursprung i misslyckanden i interna processer 

och transaktioner som kan bero på tekniska såväl som mänskliga faktorer. Toma och 

Alexa (2012, s. 110) menar vidare att de även kan härledas från externa händelser såsom 

fel i transportsystem eller misslyckande att leverera företagets varor och tjänster. 

 

Finansiell risk handlar om risken för förlust orsakat av finansiella aktiviteter, finansiella 

transaktioner och företagets finansiella struktur (Banks, 2004, s. 4; Toma & Alexa, 

2012, s. 110). Dessa kan vidare delas upp i kreditrisk, likviditetsrisk, marknadsrisk och 

modellrisk (Banks, 2004, s. 4). Kreditrisk har flera aspekter men den vanligaste 

associationen är risken för att en motpart i en transaktionsöverenskommelse inte har 

möjlighet eller vilja att betala i enlighet med överenskommelsen och att det därför kan 

uppstå en förlust hos företaget (Bielecki & Rutkowski, 2000, s. 3). En vanlig situation i 

vilken kreditrisk kan förekomma är då motparten i överenskommelsen går i konkurs 

(Anderson, 2014, s. 11). Likviditetsrisk kan yttra sig på två sätt. Det första behandlar 

tillgången till likvida medel, det vill säga pengar eller tillgångar som enkelt kan 

omvandlas till pengar, för att företaget ska kunna betala sina kostnader (Hull, 2012, s. 

447). Den andra formen av likviditetsrisk har en nära koppling till tillgångar och kan 

uppstå i en situation när företaget ska omvandla en tillgång till likvida medel på en 

marknad som utgörs av ett glest antal aktörer (Toma & Alexa, 2012, s. 111; 

Brueggeman & Fisher, 2007, s. 386). Detta kan leda till att det tar längre tid att hitta rätt 

köpare eller att företaget får problem att sälja tillgången till ett rimligt pris och därför 

måste sänka det (Kose et al., 2015). Enligt Bruggeman och Fisher (2007, s. 386) är en 

tillgångs likviditet negativt korrelerad med den inneboende likviditetsrisken vilket 

innebär att ju mindre likvid tillgången är desto större är likviditetsrisken. Författarna 

menar vidare att fastighetsbolag är särskilt exponerade mot denna risk då de köper och 

säljer fastigheter vilka kan ta lång tid att sälja (Brueggeman & Fisher, 2007, s. 386). 

 

PwC gjorde år 2009 en undersökning av företag noterade på OMX Nordic Exchange 

samt NGM-börsen där styrelseledamöternas uppfattning om risker och riskhantering 

studerades (PwC, 2009, s. 4). Detta är således en studie som gjorts på bland annat den 

svenska marknaden. I undersökningen fick styrelseledamöterna bedöma vilka risker de 

ansåg som mest väsentliga och där rangordnades finansiell risk högst upp (PwC, 2009, 

s. 5). Därefter rangordnades strategisk risk och operationell risk (PwC, 2009, s. 5).  Det 

framgick även från PwC:s (2009, s. 10) undersökning att det fanns ytterligare risker som 

styrelseledamöterna ansåg viktiga men som inte fanns med i undersökningen. Dessa 

risker var politiska risker, miljörisker samt risker i omvärlden (PwC, 2009, s. 10). Det 

var i synnerhet large-cap företagen som dessa risker ansågs som viktiga (PwC, 2009, s. 

10).  

 

Enligt Toma och Alexa (2012, s. 111) är strategisk risk nära relaterade till företagets 

mål och att de har sitt ursprung i företagsledningens beslut angående företagets framtida 
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mål. Det kan exempelvis handla om sammanslagning av företag, försäljning av 

affärsgrenar, forskning och utveckling eller förändringar i marknaden (Toma & Alexa, 

2012, s. 111). Detta är i enlighet med Marchetti (2011, s. 31) som menar att strategisk 

risk förekommer i företagsledning och företagsplaner. Marknadsrisk är risken för att 

marknaden förändras i stor omfattning som till exempel i olika konjunkturlägen eller i 

utbud och efterfråga vilket kan påverka värdet på företagets tillgångar (Toma & Alexa, 

2012, s. 112). 

 

Den främsta risken som är förenad med lagstiftning och regler är att företaget skulle 

bryta mot bestämmelser vilket kan få kostsamma påföljder (Marchetti, 2011, s. 31; 

Toma & Alexa, 2012, s. 113). Det finns dessutom en risk för att lagstiftningen kan 

förändras på ett sådant sätt som begränsar företagets affärsverksamhet (Brueggeman & 

Fischer, 2007, s. 387). Detta är en risk som Brueggeman och Fisher (2007, s. 387) 

menar att fastighetsbolag är särskilt utsatta för genom exempelvis skattelagstiftningen. 

En annan risk som företag blir allt mer medvetna om är miljörisk. Denna styrs i Sverige 

av miljöbalken (SFS 1998:808) vilket delvis gör denna risk till en lag- och regelrisk. 

Miljörisker kan uppkomma både internt och externt genom företagets egna operationer 

eller genom externa händelser såsom jordbävning och väderkatastrofer (Toma & Alexa, 

2012, s. 113). Fastighetsbolag är även särskilt utsatta för miljörisker då dessa kan slå 

hårt mot deras innehavande fastigheter (Brueggeman & Fisher, 2007, s. 387). 

 

3.6 Risker specifika för fastighetsbolag 
I en artikel av Huffman (2002) diskuteras företagets riskhantering i samband med 

investering i fastigheter. Huffman (2002, s. 34) menar att befattningshavare i företaget 

måste sätta en gräns för vilka risker de är beredda att ta utifrån den miljö företaget 

opererar i. Vidare menar Huffman (2002, s. 34) att befattningshavarna därför måste ha 

kunskap i både företagets målsättningar och graden av riskbenägenhet i företaget som 

helhet. Även hanteringen av risker kopplade till tillgångarna måste samordnas med 

företagets övergripande målsättning och riskprofil. 

  

Vidare berör Huffman (2002, s. 33) riskerna som mer specifikt är förknippade med 

fastighetsinvestering. Många företag väljer att bygga en ny fastighet från grunden vilket 

kräver en omfattande genomgång av alla steg och vilka risker dessa innefattar 

(Huffman, 2002, s. 34). Huffman (2002, s. 34) menar därför att det framförallt är de 

företag med den högsta riskacceptansnivån som väljer att bygga nytt. När en ny 

fastighet utvecklas måste företaget enligt Huffman (2002, s. 34) beakta risker i samband 

med läge och lokalisering, arkitekturen, konstruktionen samt gällande lag som till 

exempel miljömässiga restriktioner och bygglov. Dessutom menar Huffman (2002, s. 

34) att företaget måste vara beredd på eventuella demonstrationer från grannskapet och 

samhället. Slutligen och det kanske mest avgörande är finansieringsfrågan och riskerna 

associerade med denna (Huffman, 2002, s. 34). 

 

Finansiella risker kan enligt Huffman (2002, s. 35-36) öka företagets övergripande 

riskexponering i stor utsträckning. Om företaget är i stånd att köpa en fastighet och 

finansierar detta genom skulder är risken för att inte kunna fullgöra sina betalningar 

högst påtaglig (Huffman, 2002, s. 37). Som tidigare nämnts menar Banks (2004, s. 4) att 

den finansiella risken i sin tur innehåller flera underrisker såsom kreditrisk och 

ränterisk, vilket också måste tas hänsyn till. I en rapport om fastighetsbolagens agerande 

på marknaden av Lind och Lundström (2011, s. 23) berörs bland annat ränterisken där 

författarna menar att när gapet mellan korta och långa räntor är relativt stort måste 
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finansieringsfrågan fattas utifrån företagets riskpolicy. Vidare diskuterar Lind och 

Lundström (2011, s. 13) betydelsen av risk i avkastningskravet vid investeringar. Lind 

och Lundström (2011, s. 12) menar att när målet är att maximera värdet, vilket gäller för 

företag i allmänhet, strävar företag efter att acceptera investeringar som ger ett 

nettonuvärde större än noll. Detta avkastningskrav beror enligt Lund och Lundström 

(2011, s. 13) på avkastningskrav för andra riskfria investeringsalternativ samt vilken 

risk denna investering innebär. Många faktorer måste därför undersökas som till 

exempel risknivån och låneräntor för att komma fram till ett rimligt avkastningskrav 

(Lind & Lundström, 2011, s. 13). Andra viktiga aspekter att beakta som fastighetsägare 

är som tidigare nämnts byggnadens läge och lokalisering (Huffman, 2002, s. 37). 

Huffman (2002, s. 37) menar att fastighetens läge i förhållande till infrastrukturen och 

möjlighet till parkering är betydelsefullt för dess värde. Dessutom menar Huffman 

(2002, s. 37) att om fastigheten avses hyras ut måste risknivån hos hyresgästerna samt 

läget på hyresmarknaden beaktas. 

 

Vidare diskuterar Huffman (2002, s. 38) strategier för att hantera riskerna som är 

involverade med fastigheter. Huffman (2002, s. 38) menar att due diligence, försäkring, 

undvikande, säkring (eng. hedging) och diversifiering är exempel på tillvägagångssätt 

för att hantera dessa risker. Dessutom krävs en noggrann analys av marknaden för att få 

en förståelse för fastighetsmarknaden och kunna göra bra prognoser (Huffman, 2002, s. 

38). Kunskap om fastighetsmarknaden leder också till bättre lokaliseringsbeslut samt 

möjlighet till mer effektiva byggnader (Huffman, 2002, s. 38). Due diligence innebär 

enligt Huffman (2002, s. 39) en process där man försöker effektivisera förvaltningen av 

fastigheter genom att minimera kostnader och maximera intäkterna. Detta är också en 

viktig del i riskhanteringen då det hjälper att identifiera potentiella risker. 

 

Försäkring mot fastigheter är som tidigare nämnts ett alternativ till att hantera riskerna 

vilket är högst aktuellt för fastighetsbolag. Denna försäkring menar Huffman (2002, s. 

39) skyddar mot själva användningen av fastigheten. Bevakning är ett sätt att skydda sig 

mot brand, inbrott med mera (Huffman, 2002, s. 39). Dessutom finns enligt Huffman 

(2002, s. 39) alternativet att försäkra sig mot ansvarsskyldighet (eng. liability insurnace) 

vilket kan bli aktuellt om någon skadar sig på området som fastigheten omfattar. 

Säkring är som tidigare nämnts ett annat sätt att hantera risker.  Exempel på en 

säkringsstrategi kan enligt Huffman (2002, s. 39) vara att företaget besitter ledigt 

fastighetsutrymme vilket kan minska kostnader för en framtida expansion. 

Diversifiering som också redan berörts kan i fastighetssammanhanget handla om en 

geografisk diversifiering för att inte låta hela verksamheten vara beroende av en enda 

marknad (Huffman, 2002, s. 40). Sådan diversifiering kan minska kostnader som 

uppstår i samband med eventuella strömavbrott, väderproblem och stillastående 

transportering eftersom dessa ofta är lokala (Huffman, 2002, s. 40).  

 

Nordlund och Lundström (2011, s. 366) har på uppdrag av Riksbanken fördjupat sig i 

den kommersiella fastighetssektorn, i synnerhet vad gäller värdering av fastigheter. 

Syftet är bland annat att koppla de risker som finns på den kommersiella 

fastighetsmarknaden till den finansiella stabiliteten i samhället. Med kommersiella 

fastigheter avses enligt Nordlund och Lundström (2011, s. 367) “fastigheter som inte 

utgör privatbostäder i form av småhus och bostadsrätter och som vanligtvis kan 

omsättas på fastighetsmarknaden”. Nordlund och Lundström (2011, s. 378) menar att 

hyreskontrakten utgör den mest väsentliga delen vid värdering av en fastighet. Vidare 

hävdar Nordlund och Lundström (2011, s. 378) att information om dessa kontrakt är 
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svårtillgänglig vilket kan leda till att fastigheten värderas fel. Konsekvensen kan således 

bli att bra fastigheter undervärderas medan dåliga fastigheter övervärderas (Nordlund & 

Lundström, 2011, s. 378). Denna konsekvens liknar det fenomen som uppstår på grund 

av informationsasymmetri som tidigare beskrivits. Närmare bestämt är det i likhet med 

Akerlofs (2002, s. 413) beskrivning av citroner där osäkerheten kring en produkts 

kvalité, vilket orsakats av bristande information, leder till att marknaden endast kommer 

bestå av dåliga produkter. Detta kan innebära att de fastigheter som enligt Nordlund och 

Lundström (2011, s. 378) undervärderas inte kommer att finnas till försäljning eftersom 

de fastighetsbolag som äger fastigheten inte vill sälja till underpris.  

 

Andra faktorer som påverkar värdet på en fastighet är enligt Nordlund och Lundström 

(2011, s. 383) framför allt vakanser, avkastningskrav samt hyror. Vidare beskriver 

Nordlund och Lundström (2011, s. 383) de risker som är förknippade med byggande 

och handel med fastigheter. Nordlund och Lundström (2011, s. 383) menar att dessa 

risker är svåra att upptäcka då byggprocessen i form av lokalanpassningar till 

hyresgäster är tämligen komplex. Andra mer fastighetsspecifika risker kan vara risker 

förknippade med fastighetens skick där oförutsedda underhålls- och 

reparationskostnader kan uppstå (Nordlund & Lundström, 2011, s. 384). Dessa risker 

menar Nordlund och Lundström (2011, s. 384) inte är farliga för det finansiella systemet 

i stort. Det är snarare marknadsriskerna som får effekt på det finansiella systemet 

(Nordlund och Lundström, 2011, s. 384). 

 

Svenska börsnoterade fastighetsbolag har ur ett internationellt perspektiv en relativt hög 

belåningsgrad vilket kan ha en stor effekt på det finansiella systemet (Nordlund & 

Lundström, 2011, s. 389). Nordlund och Lundström (2011, s. 389) exemplifierar både 

90-tals krisen samt finanskrisen år 2008 där hög belåning utlöste dessa kriser. Hög 

belåning i fastighetsbolagen innebär även en högre ränterisk vilket kan påverka både det 

enskilda företaget och det finansiella systemet i stort (Nordlund & Lundström, 2011, s. 

389). Ränterisken yttrar sig då räntan stiger och kombination med den höga 

belåningsgraden och kort räntebindningstid kan det leda till en rejäl ökning i företagets 

räntekostnader (Nordlund & Lundström, 2011, s. 389). Detta menar Nordlund och 

Lundström (2011, s. 389) är farligt för det finansiella systemet om nästintill alla 

fastighetsbolag skulle ha denna struktur. Stiger räntorna skulle således alla 

fastighetsbolag få svårigheter samtidigt vilket skulle slå igenom på den finansiella 

marknaden (Nordlund & Lundström, 2011, s. 389).  

 

3.7 Tidigare studier inom utlämnande av riskinformation 
Investerare och andra intressenter ställer idag allt högre krav på att publika företag ska 

utlämna mer information om deras framtidsutsikter samt nuvarande värdeskapande 

faktorer (Beretta & Bozzolan, 2004, s. 265). Beretta och Bozzolan (2004, s. 266) menar 

att denna ökade efterfrågan på informationsutlämnande har lett till att företag även 

tvingas lämna information om deras risker. Detta eftersom riskerna kan påverka 

företagets framtida lönsamhet i relativt stor utsträckning (Beretta & Bozzolan, 2004, s. 

266).  
 

Vidare menar Beretta och Bozzolan (2004, s. 266) att det är viktigt för en investerare att 

ha kunskap om företagets risker för att effektivt kunna diversifiera riskerna sin 

investeringsportfölj. Denna studie liknar till viss del Linsleys och Shrives’ (2006, s. 

392) undersökning av icke-finansiella börsnoterade företag i Storbritannien. Närmare 

bestämt har Linsley och Shrives (2006, s. 390) testat huruvida mängden riskinformation 
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som utlämnats i årsredovisningarna har ett samband med företagets storlek samt 

risknivån i företaget. Som tidigare nämnts har ett större fokus riktats mot riskhantering i 

företag vilket även Linsley och Shrives (2006, s. 387) lyfter fram. Linsley och Shrives 

(2006, s. 389) menar även att det är bristfälligt med tidigare studier om just utlämnande 

av riskinformation.  

 

Vidare har Linsley och Shrives (2006, s. 389) genom en innehållsanalys testat mängden 

utlämnad riskinformation i de brittiska företagens årsredovisningar publicerade mellan 

åren 1990 och 2000. Innehållsanalysen har inneburit att varje mening som innehåller 

någon form av riskinformation har kodats till en viss riskkategori (Linsley & Shrives, 

2006, s. 393). Linsley och Shrives (2006, s. 389) har valt kategorierna finansiell risk, 

operationell risk, självbestämmande risk (eng. empowerment risk), 

informationsbehandling och teknisk risk, integritetsrisk samt strategisk risk. I 

genomsnitt har 78 meningar som anses innehålla information om risk identifierats per 

årsredovisning (Linsley & Shrives, 2006, s. 396). Standardavvikelsen för det totala 

antalet meningar som utlämnats uppgår till 54,54 (Linsley & Shrives, 2006, s. 397). Den 

riskkategori som det kodats flest antal meningar till är strategisk risk, följt av 

operationell- och finansiell risk. Vidare fann Linsley och Shrives (2006, s. 398) att det 

existerar ett positivt samband mellan mängden riskinformation som utlämnats och 

företagets storlek. Däremot upptäcktes inget tydligt samband mellan mängden 

riskinformation som utlämnats och risknivå i företaget (Linsley & Shrives, 2006, s, 

398). Linsley och Shrives (2006, s. 391) menar att detta kan bero på att det är svårt att 

mäta och kvantifiera risknivån i ett företag vilket i sin tur beror på bristfällig data samt 

att vissa riskmått endast är lämpliga under vissa förhållanden. I enlighet med detta 

menar Linsley och Shrives (2006, s. 400) att kvalitativt utlämnande av riskinformation 

är mer förekommande än kvantitativt utlämnande av riskinformation.  

 

Noterbart är att Linsley och Shrives (2006) har använt sig av en kvantitativ 

innehållsanalys för att undersöka utlämnandet av riskinformation då de kvantifierar 

resultatet i form av antalet meningar som innehåller riskinformation. Detta är ett tillväga 

gångsätt som vi kommer att använda oss av för att undersöka riskinformationen som 

utlämnats i fastighetsbolagens årsredovisning. För en mer ingående motivering av detta 

val hänvisar vi läsaren till Praktisk metod.  

 

Amran et al (2009) har gjort en snarlik studie som Linsley och Shrives (2006) med 

skillnaden att Amran et al har valt att undersöka årsredovisningar i Malaysia. Amran et 

al (2009, s. 46) har i sin studie ett urval på 100 stycken börsnoterade företag. Amran et 

al (2009, s. 46) har också genom en innehållsanalys undersökt mängden utlämnande av 

riskinformation. Amran et al (2009, s. 46) har utgått från Linsley och Shrives (2006) 

studie och har därför valt att använda sig av samma riskkategorier till vilka hela 

meningar kodas. I likhet med Linsley och Shrives (2006) fann även Amran et al (2009, 

s. 48) att strategisk risk är den kategori vilken det kodats flest antal meningar till. I 

genomsnitt fann Amran et al (2008, s. 50) att 20 meningar per årsredovisning innehåller 

information om risk. Detta är ett väsentligt färre antal jämfört med Linsley och Shrives 

(2006) studie där ett genomsnitt på 78 meningar kunde konstateras. Detta kan givetvis 

bero på att Linsley och Shrives (2006) undersökt företag som opererar i ett mer 

ekonomiskt utvecklat klimat där högre krav ställs på riskutlämnande. Detta bekräftas 

även av Amran et al (2009, s. 51) själva då de påpekar att malaysiska företag befinner 

sig i ett startskede av riskutlämnande. Övergripande kunde det ändå enligt Amran et al 
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(2009, s. 48) konstateras att malaysiska företag aktivt arbetar med att utlämna 

information om risker i deras årsredovisningar.  

 

Som tidigare nämnts menar Beretta och Bozzolan (2004, s. 266) att kvantiteten av 

utlämnad riskinformation inte säger något om kvalitén i informationen. Beretta och 

Bozzolan (2004, s. 276) har därför valt att fokusera på det frivilliga utlämnandet av 

riskinformation. Detta undersöks genom en innehållsanalys av årsredovisningar 

tillhörande börsnoterade, icke-finansiella företag på den italienska börsen (Beretta & 

Bozzolan, 2004, s. 275-276). Anledningen till att författarna valt italienska noterade 

företag är för att den italienska börsen är relativt oreglerad vad gäller krav på 

upplysningar om risk (Beretta & Bozzolan, 2004, s. 275). Därför menar Beretta och 

Bozzolan (2004, s. 275) att i princip all information om risker som företagen väljer att 

utlämna är frivillig. I innehållsanalysen har Beretta och Bozzolan (2004 s. 276) 

begränsat sig till delen ´Management discussion and Analysis´4 där de kodar varje 

mening som ingen information om den inte innehåller någon information om risk. Om 

meningen däremot innehåller information om risk har den kodats till en kategori 

beroende informationens innehåll, ekonomiska signal samt vilken typ av risk den avser 

med mera (Beretta & Bozzolan, 2004, s. 278). Beretta och Bozzolan (2004, s. 277) 

kunde genom sin undersökning konstatera att italienska börsnoterade företag i 

genomsnitt utlämnar 75 olika riskposter i den undersökta delen av årsredovisningarna. 

Den riskfaktor som dominerade undersökningen var risker gällande företagets strategi 

(Beretta & Bozzolan, 2004, s. 277). Detta överensstämmer således med Linsley och 

Shrives (2006) samt Amran et als (2009) resultat då de identifierade strategisk risk som 

den mest frekventa.  

 

Vidare har Beretta och Bozzolan (2004, s. 285) även gjort olika regressionsanalyser för 

att undvika en renodlad kvantitativ metod där meningar räknas. Detta till skillnad från 

både Linsley och Shrives (2006) samt Amran et al (2009) där innehållsanalyserna 

dominerades av kvantitativ metod eftersom meningar räknades. Vi kommer inte att 

fördjupa oss mer i dessa regressionsanalyser, men den slutsats som Beretta och 

Bozzolan (2004, s. 285) drar från sin studie är att både kvantiteten av utlämnad 

riskinformation och klarheten i dess innehåll avgör kvalitén i den utlämnande 

informationen. Beretta och Bozzolan (2004, s. 284) fann också i en av 

regressionsanalyserna att kvalitén i utlämnandet inte påverkades av företagets storlek 

eller vilken industri det tillhör. Detta är i motsats till Linsley och Shrives (2006) som 

fann ett positivt samband mellan mängden utlämnad riskinformation och företagets 

storlek. Dock kan en orsak till de olika resultaten vara olika analysmetoder samt ett mer 

kvalitativt fokus i Beretta och Bozzolans (2004) studie. Beretta och Bozzolan (2004, s. 

285) menar att utlämnade av risk är av ett mer berättande slag och därför ger inte 

kvantiteten av utlämnandet en rättvisande bild av kvalitén i utlämnandet.  

 

I en annan tidigare studie av Abraham och Shrives (2014) undersöks utlämnandet av 

riskinformation över tid för att uppskatta om informationskvalitén har förändrats. Då 

denna studie avser att undersöka fastighetsbolagens utlämnande av riskinformation över 

tid är resultatet av Abrahams och Shrives’ (2014) studie intressant att jämföra med. 

Abraham och Shrives (2014, s. 96) undersöker fyra stycken börsnoterade företag i 

Storbritannien inom livsmedelsindustrin. Abraham och Shrives (2014, s. 96) har använt 

sig av en innehållsanalys för att granska företagens årsredovisningar mellan åren 2002 

                                                      
4 Översatt till svenska: ”Bolagsstyrningens diskussion och analys”.  
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och 2007. Abraham och Shrives (2014, s. 99) har i innehållsanalysen skiljt mellan 

företagsspecifika risker och allmänna risker som skulle passa in på vilket större företag 

som helst. Abraham och Shrives (2014, s. 99) har begränsat sig till den delen i 

årsredovisningarna där det redogörs för företagets risker. Två av de undersökta 

företagen hade inget sådant kapitel förrän år 2005 respektive 2006 (Abraham & Shrives, 

2014, s. 99). Av resultatet att döma syns det ingen tydlig förändring i kvalitén av den 

utlämnade informationen (Abraham & Shrives, 2014, s. 100). Antalet allmänna risker 

dominerar klart över de företagsspecifika riskerna (Abraham & Shrives, 2014, s. 100). 

Dessutom har Abraham och Shrives (2014, s. 100) identifierat att det i majoriteten av 

fallen inte skiljde sig mellan åren i vilka risker som rapporterades, utan det var i princip 

samma risker som berördes. Abraham och Shrives (2014, s. 104) kommer fram till att 

utlämnandet om risker är för generella samt att de inte förändras i någon större 

utsträckning. Dessutom menar Abraham och Shrives (2014, s. 104) att eftersom företag 

är i behov av relevant och användbar information för att själva hantera sina risker tyder 

det på att företaget väljer att hålla inne med en hel del information. Abraham och 

Shrives (2014, s. 104) menar att en orsak till att företag inte väljer att utlämna tillräcklig 

information om dess risker kan härledas ut proprietärkostnadsteorin.  

 

Rajab och Handley-Schachler (2009) har också undersökt utlämnadet av 

riskinformation i årsredovisningar över tid, men istället fokuserat på kvantiteten. Syftet i 

studien är att bestämma huruvida utlämnadet av riskinformation förhåller sig till hur 

lagar och regler har förändrats (Rajab & Handley-Schachler, 2009, s. 230). I studien har 

Rajab och Handley-Schachler (2009, s. 231) riktat sig till 52 icke-finansiella, 

börsnoterade företag i Storbritannien som är aktiva i olika branscher. Rajab och 

Handley-Schachler (2009, s. 231) har valt att undersöka företagens årsredovisningar vid 

tre tillfällen; år 1998, 2001 och 2004. Genom en innehållsanalys där författarna har 

räknat antalet meningar kommer de fram till att de totala genomsnittsmeningarna har 

ökat från 50 stycken år 1998, till 65 stycken år 2001 och slutligen till 94 stycken år 

2004 (Rajab & Handley-Schachler, 2009, s. 234). Rajab och Handley-Schachler (2009, 

s. 236) har även noterat att det minsta antalet meningar om risk som utlämnats var 28 

stycken och det största antalet meningar var 275 stycken. Vidare har Rajab och 

Handley-Schachler (2009, s. 236) räknat ut standardavvikelsen i de utlämnade 

meningarna vilken uppgår till 54,12.  Den slutsats Rajab och Handley-Schachler (2009, 

s. 238) drar är att företagen utlämnar väldigt blandad information om risker och menar 

att informationens kvalité kan ifrågasättas huruvida den är användbar för investerare. 

Även om mängden utlämnad riskinformation har ökat som en respons på de lagar och 

regler som styr detta så menar Rajab och Handley-Schachler (2009, s. 237) att det 

saknas en mer detaljerad information om företagets risker.  
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4. Praktisk metod 
I denna del kommer det att redogöras för hur studien praktiskt ska genomföras. Först 

kommer forskningsdesignen att beskrivas vilken ligger till grund för den praktiska 

metoden. Vidare kommer val av teser och population samt tillvägagångssätt i 

datainsamlingen att presenteras vilket slutligen övergår till en utförlig beskrivning av 

hur innehållsanalysen ska genomföras. 

 

4.1 Forskningsdesign 
I studiens syfte framgår det att vi ämnar undersöka fastighetsbolagens årsredovisningar 

mellan åren 2009 och 2013. Vi vill således studera historiska företeelser. Lantz (2014, s. 

27) kallar detta tillvägagångssätt för en retrospektiv studie. Det omvända vore att 

undersöka framtida företeelser vilket enligt Lantz (2014, s. 27) innebär en prospektiv 

studie. En retrospektiv studie innebär per automatik en form av observationsstudie 

eftersom det inte går att påverka datamaterialet bakåt i tiden (Lantz, 2014, s. 27). Enligt 

Lantz (2014, s. 25) är observation en studiedesign som innebär att omvärlden studeras i 

dess befintliga skick utan att på något sätt försöka påverka olika företeelser. Motsatsen 

är en experimentell studie som syftar till att ge en mer förklarande bild av omvärlden 

där företeelser påverkas genom olika experiment (Lantz, 2014, s. 26). Eftersom vi i 

denna studie avser att genomföra den retrospektivt genom att undersöka 

årsredovisningar bakåt i tiden finns ingen möjlighet att påverka dess innehåll. Vi 

kommer således studera årsredovisningarna i dess befintliga skick vilket gör att denna 

studie kan klassificeras som en observationsstudie. 

 

Vidare ska det undersökas om det skett förändringar i mängden utlämnad 

riskinformation i företagens årsredovisningar med bakgrund mot att risker och 

riskhantering fått en större betydelse i samhället. Detta innebär att en longitudinell 

undersökningsdesign är passande för vår studie. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 82) är 

longitudinell design lämplig när man avser att upptäcka förändringar över tid. Bryman 

och Bell (2013, s. 82) menar att longitudinell design är relativt sällsynt på grund av att 

den är mycket tidsomfattande. Eftersom vi kommer att granska årsredovisningar vilka 

utgör sekundär data och som därmed redan bearbetats utgör tidsaspekten inget hinder 

för denna studie. Valet av sekundär data snarare möjliggör en longitudinell design. 

Dessutom menar Bryman och Bell (2013, s. 316) att valet att genomföra en 

innehållsanalys förenklar en longitudinell design. Ett annat potentiellt problem med 

longitudinell design är enligt Bryman och Bell (2013, s. 82) risken för att de individer 

som undersöks ändrar sitt beteende eller inställning på grund av att de granskas vid ett 

flertal tillfällen. Detta är också något som vi kan kringgå i studien då urvalsgruppen, det 

vill säga fastighetsbolagen, inte är medvetna om att vi undersöker deras 

årsredovisningar. 
 

4.2 Teser 
I enlighet med det deduktiva angreppsättet avser vi att formulera teser utifrån teorin som 

ska undersökas i empirin. Vanligtvis ställs en hypotes upp enligt det deduktiva 

angreppssättet men vi har valt att enbart formulera teser då det inte avses att genomföras 

något statistiskt test som kan förkasta eller bekräfta hypotesen. En tes innebär enligt 

Prawitz (u.å.) ett ”påstående som försvaras eller bestrids”.  

 

Studiens frågeställning är; Vilka är de mest väsentliga riskerna som svenska 

börsnoterade fastighetsbolag utlämnar i sina årsredovisningar och har 
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informationsutlämnandet om risker förändrats mellan åren 2009 och 2013? Vi kommer 

att undersöka mängden information som fastighetsbolagen utlämnar i sina 

årsredovisningar genom en innehållsanalys. Innehållsanalysen kommer i enlighet med 

positivismen ske på ett objektivt sätt där vi kommer att identifiera och kategorisera de 

risker som fastighetsbolagen anger i sina årsredovisningar. Detta för att kunna jämföra 

de kategoriserade riskerna över åren för att se huruvida rapporteringen av de olika 

riskerna förändrats över tid vilket i sin tur ska besvara studiens frågeställning och de 

teser som anges nedan: 

 

Tes 1: Informationsutlämnandet om risker har förändrats över tid i svenska 

börsnoterade fastighetsbolag.  

 

Tes 2: Den mest väsentliga risk som svenska börsnoterade fastighetsbolag 

utlämnar i sina årsredovisningar är strategisk risk.  

 

Tes 3: Fördelningen av riskinformationen mellan de olika riskkategorierna är 

likartad över tid.  

 

Tes 4: Det förekommer ett frivilligt utlämnande av riskinformation i svenska 

börsnoterade fastighetsbolag.  

 

Tes 5: Det finns tendenser till informationsasymmetri mellan de svenska 

börsnoterade fastighetsbolagens ledningar och aktieägare.  

 

Tes 6: Det finns tendenser till agentkostnader i svenska börsnoterade 

fastighetsbolag. 

 

Tes 7: Det finns tendenser till proprietärkostnader i svenska börsnoterade 

fastighetsbolag. 

 

Teserna som formulerats ovan kan härledas från studiens teoretiska referensram. 

Resultatet av innehållsanalysen ska avgöra huruvida teserna kommer att försvaras eller 

bestridas. Vi har valt dessa teser för att tydliggöra kopplingen mellan teori och empiri. 

De tre första teserna anser vi är mest väsentliga för att kunna besvara studiens 

frågeställning. Resterande teser utgör ett komplement till studiens frågeställning för att 

säkerställa att studiens syfte uppfylls. I studiens syfte framgår det bland annat att de 

teoretiska utgångpunkterna i form av informationsasymmetri, agentteori och 

proprietärkostnadsteori ska undersökas i empirin. Detta för att förmedla relevansen av 

de valda teorierna och för att, som ovan nämnts, tydligt koppla ihop teori med empiri. 

Nedan kommer det mer utförligt att motiveras för studiens teser.  

 

Tes 1 till 3 ovan är baserade på vad tidigare studier kommit fram till. Rajab och 

Handley-Schachler (2009, s. 238) kom fram till att mängden utlämnande av 

riskinformation har förändrats över tid. Linsley och Shrives (2006, s. 398) samt Amran 

et al (2009, s. 48) fann att strategisk risk var den som företag utlämnande mest 

information om i årsredovisningarna. Abraham och Shrives (2014, s. 100) har 

identifierat att det i majoriteten av fallen inte skiljde sig mellan åren i vilka risker som 

rapporterades, utan det var i princip samma risker som berördes. Fördelningen mellan 

riskerna som det utlämnats information om var således likartad. Teserna bygger på att 

undersöka huruvida börsnoterade fastighetsbolag i Sverige uppvisar samma mönster 
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som de tidigare studierna ovan kommit fram till. Dessutom har dessa tre teser nära 

anknytning till studiens frågeställning vilket gör att dessa teser är viktiga för att kunna 

besvara denna. Att fördelningen av risker mellan åren är likartad har betydelse för 

bedömningen av vilka som är de mest väsentliga riskerna. Om fördelningen är likartad 

över tid kan det indikera att denna riskkategori dominerar. Detta möjliggör för att en 

slutsats kan dras om att denna riskkategori utgör den mest väsentliga risken för svenska 

börsnoterade fastighetsbolag.  

 

Tes 4 ovan baseras på Healys och Palepus (2001, s. 406) diskussion om hur det 

frivilliga utlämnandet kan minska både informationsasymmetri och agentkostnader. 

Slutligen handlar tes 5 till 7 om huruvida mängden utlämnad information kan förklaras 

av de teorier som valts i denna studie. Om det skett en förändring av den mängd som 

företagen rapporterar om sina risker kan det exempelvis förklaras av teorin om 

informationsasymmetri och agentteorin där utlämnande av riskinformation tenderar att 

minska problematiken som kan uppstå enligt dessa teorier. Om det omvänt inte skett 

någon förändring skulle det kunna ha sin grund i att ledande befattningshavare i 

företagen har andra incitament än att tillfredsställa aktieägarna. Detta är ett 

agentproblem och skulle kunna bidra till att chefer inte vill utlämna information om hur 

de hanterar de risker som företaget står inför. Om det föreligger en förändring av 

mängden riskinformation skulle det även kunna förklaras av proprietärkostnadsteorin. 

Denna menar att mängden utlämnad information bygger på ett strategisk avvägande av 

företagen som både kan gynnas och missgynnas av att erbjuda mer eller mindre 

utlämnande av information.  

 

Givetvis kan förändringen i mängden utlämnad riskinformation bero på andra faktorer 

än de ovan nämnda teorierna. Vi vill dock fokusera på dessa för att knyta ihop de 

teoretiska utgångspunkterna med empirin. Dessutom är vi medvetna om att det i 

praktiken är svårt att mäta förekomsten av informationsasymmetri, agentkostnader och 

proprietärkostnader där vi samtidigt vill utesluta andra påverkande variabler. Därför har 

vi i teserna valt att formulera oss till att endast undersöka tendenser till 

informationsasymmetri, agentkostnader och proprietärkostnader.  

 

Denna studie bygger som ovan nämnts på ett antal teser istället för renodlade hypoteser. 

Detta då hypoteser vanligtvis är förenade med empiriska test med hjälp av statistiska 

verktyg vilket inte denna studie kommer att innehålla. Istället är det innehållsanalysen 

som kommer att besvara studiens frågeställning samt de ovan nämnda teserna. 

Anledningen till att det i denna studie inte kommer att genomföras statistiska test är 

delvis då flera tidigare studier har kommit fram till relevanta resultat utan statistiska 

test. Vi vill i denna studie i viss utsträckning efterlikna tidigare studier för att 

möjliggöra jämförelser vilket förenklas genom att resultaten presenteras och analyseras 

på liknande sätt. Rajab och Handley-Schachler (2009) samt Abraham och Shrives 

(2014) är de studier som också undersökt förändringen av utlämnad riskinformation 

över tid genom innehållsanalys. Abraham och Shrives (2006, s. 99-100) presenterar 

huvudsakligen sitt resultat genom att redogöra för antalet riskfaktorer samt andelen 

riskfaktorer. Rajab och Handley-Schachler (2009, s. 234) presenterar sitt resultat delvis i 

form av antal meningar i genomsnitt som innehåller information om risk. Dessutom har 

Rajab och Handley-Schachler (2009, s. 235) statistiskt testat om skillnaderna över tid är 

signifikanta.  
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Vidare har varken Linsley och Shrives (2006) eller Amran et al (2009) genomfört 

statistiska test i de delar av studien som är av relevans för denna studie. Exempelvis har 

Linsey och Shrives (2006, s. 391-392) satt upp ett antal hypoteser som bland annat 

testar förhållandet mellan mängden utlämnad riskinformation och företagets storlek 

samt förhållandet mellan mängden utlämnad riskinformation och den faktiska risknivån 

i företaget. Även Amran et al (2009, s. 45) har haft liknande hypotestester som Linsley 

och Shrives. Dessa hypotestestningar är inte av relevans för denna studie då 

frågeställningen enbart handlar om att identifiera de mest väsentliga riskerna och en 

eventuell förändring över tid. Linsley och Shrives (2006, s. 398) samt Amran et al 

(2009, s. 48) kunde identifiera strategisk risk som den mest väsentliga enbart baserat på 

den genomförda innehållsanalysen. Därför har vi i denna studie valt att exkludera 

renodlade hypotestest och ersatt dessa med teser som ska besvaras med hjälp av 

innehållsanalysen. Dessutom är statistisk analys en svårighet vid longitudinella studier 

då det kräver tämligen exakta metoder som korrekt kan mäta korrelationer (Van Belle et 

al., 2004, s. 729). Om dessa korrelationer mäts fel eller ignoreras kommer även hela 

utfallet av ett statistiskt test att bli felaktigt och därmed oanvändbart (Van Belle et al., 

2004, s. 729). Även detta föranleder oss till att välja bort statistiska test. 

Innehållsanalysen i denna studie handlar om att identifiera väsentliga risker och 

mängden utlämnad riskinformation mellan åren 2009 och 2013. Detta kommer att 

generera ett tydligt och konkret resultat vars trovärdighet kommer att undersökas genom 

en känslighetsanalys. Innehålls- och känslighetsanalysen kommer att beskrivas mer 

utförligt senare i detta kapitel.  

 

Dessutom tror vi att ett resonemang kring resultatet av innehållsanalysen istället för 

renodlade hypotestest kommer att leda till en mer intresseväckande diskussion i 

analysdelen samt bidra till ett mer fylligt resultat. Vi är snarare intresserade av att 

upptäcka mönster och trender och av den anledningen kommer inte ett signifikanstest 

att tillföra till studiens resultat. Det kommer fortfarande att läggas vikt vid ett objektivt 

förhållningssätt i studiens fortsatta gång. En utökad diskussion kring varför vi valt bort 

signifikanstest kommer i nästa avsnitt. 

 

4.3 Val av population 
Denna studie utgör en totalundersökning av börsnoterade fastighetsbolag i Sverige då vi 

kommer att granska samtliga av dessa. En totalundersökning innebär enligt Lantz (2014, 

s. 102) att samtliga individer i populationen undersöks. Populationen motsvaras 

vanligtvis av en större grupp enheter (Lantz, 2014, s. 33). Populationen utgörs i detta 

fall av samtliga fastighetsbolag i Sverige. Börsnoterade svenska fastighetsbolag blir 

därmed målpopulationen. Enligt Lantz (2014, s. 102) är målpopulationen den grupp 

som man faktiskt avser att undersöka och från vilket ett urval görs. Denna studie 

innebär således en totalundersökning av målpopulationen. Målpopulationen, 

börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, utgörs av 24 stycken enheter. Eftersom denna 

population är relativt liten blir en totalundersökning både lämplig nödvändig för att 

kunna generera ett så kvalitativt resultat som möjligt. Fördelen med att göra en 

totalundersökning menar Lantz (2014, s. 102) är att osäkerheten i resultatet minimeras. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 83) belyser problematiken med bortfall som kan uppstå vid 

en longitudinell design. Eftersom longitudinell design innebär en längre tidsperiod kan 

olika saker inträffa eller hinna förändras hos individerna i undersökningsgruppen som 

leder till bortfall (Bryman & Bell, 2013, s. 83). Det är enligt Bryman och Bell (2013, s. 

83) viktigt att beakta bortfall då det kan leda till att urvalsgruppen inte längre är 
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representativ. Eftersom det inte har gjorts något urval handlar det i denna studie om hur 

representativa de företag som är kvar i målpopulationen är för just denna population. 

Det finns åtta stycken bortfall i denna studie vilket kan anses aningen högt. Det innebär 

således att vi i undersökningen kommer täcka 67 procent av målpopulationen. 

Bortfallen beror dels på att tre stycken företag inte har årsredovisningar till och med år 

2009 på grund av att de är för unga. För att vi i undersökningen ska kunna få ett 

jämförbart bestånd har vi valt att exkludera dessa. Ett annat bortfall beror på att 

företaget ändrat verksamhetsinriktning och därför inte kan klassificeras som ett 

fastighetsbolag under hela den valda tidsperioden. Dessutom inkluderades två företag i 

urvalet som vi kunde konstatera inte ägnade sig åt uthyrning och förvaltning av 

fastigheter, vilka därför valdes bort. Vidare tvingades vi exkludera ett bolag vars 

årsredovisningar höll en markant lägre kvalité än övriga bolag i urvalet. Slutligen 

utgjorde ett bortfall ett bolag vars årsredovisningar inte fanns tillgängliga via deras 

hemsida eller annan internetsida. 

 

Den grupp som ska undersökas består av 16 stycken bolag inklusive de bortfall som 

ovan nämnts. En lista på dessa 16 bolag återfinns i appendix 2. Denna grupp kan anses 

vara för liten för att kunna klassificera studien som en kvantitativ undersökning 

eftersom en kvantitativ metod handlar om kvantifiering och datamängd. Detta är något 

vi är medvetna om och kommer ta hänsyn till vid bearbetning av datan samt 

presentation och analys av resultatet. Det innebär exempelvis att vi måste vara försiktiga 

i huruvida vi kan generalisera resultatet till hela populationen. När det gäller 

bearbetningen av datan kommer en mer djupgående och omfattande granskning av 

dessa 16 företag att göras. Eftersom det är en femårsperiod som ska undersökas kommer 

det innebära att 80 stycken årsredovisningar ska granskas. Flera tidigare studier har 

begränsat sig till utvalda delar av årsredovisningar. Vi kommer i denna studie att göra 

en genomgående granskning av årsredovisningarna vilket därför kommer innebära en 

mer omfattande undersökning. En mer utförlig beskrivning av granskningen av 

årsredovisningarna kommer att ges längre fram i denna del.  Att målpopulationen är 

liten behöver dock inte försämra våra möjligheter till att kunna dra slutsatser utifrån 

studiens resultat. Tvärtom kan den relativt lilla målpopulationen, vilken möjliggör en 

totalundersökning, leda till att mer säkra slutsatser kan dras från studiens resultat. 

 

Det är avgörande att företagen är börsnoterade då studien främst grundar sig i teorin om 

informationsasymmetri mellan aktieägare och företaget. Även agentteorin och 

proprietärkostnadsteorin är beroende av förhållandet mellan aktieägare och företaget 

vilket också motiverar valet av population. Dessutom ställs det högre krav 

informationsutlämnande i börsnoterade bolag och därför är de extra intressanta att 

undersöka. Valet att studera just fastighetsbolag kan dels förklaras av författarnas 

intresse för fastighetsbranschen men även av riskhanteringens relevans i dessa 

bolag.  Som beskrivits i problembakgrunden både har och är fastighetsmarknaden utsatt 

för stora risker som framförallt beror på det ekonomiska läget i samhället. 

 

Vidare har det i studien avgränsats till vilket tidsspann som ska undersökas. Som 

tidigare nämnts har vi valt att avgränsa oss till den senaste femårsperioden där enbart 

fastighetsbolagens årsredovisningar ska undersökas. Vi vill undersöka de senaste åren 

för att kunna ge en så uppdaterad bild som möjligt av fastighetsbolagens utlämnande av 

riskinformation. Det är framförallt med hänsyn till studiens omfattning som vi valt att 

avgränsa studien till en femårsperiod. Dessutom har tidigare studier såsom Abraham 

och Shrives (2014, s. 96) valt att undersöka en sexårsperiod. Rajab och Handley-
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Schachler (2009, s. 231) har valt att undersöka tre, ej efterföljande, år. Med hänvisning 

till dessa studier ansågs en femårsperiod lämplig. En annan aspekt som vi vägt in i valet 

av tidsspannet är yttrefaktorer som kan påverka företagen såsom konjunkturcykler. 

Enligt Siven (u.å.) har genomsnittscykeln sedan lång tid tillbaka motsvarat fem år vilket 

också motiverar valet att tidsperioden. Optimalt hade varit att kolla på 

fastighetsbolagens årsredovisningar från och med år 2005 och framåt eftersom det var 

då årsredovisningslagen ändrades till att även inkludera krav på upplysningar om de 

väsentliga riskerna. 

 

Som tidigare nämnts är det av betydelse att beakta bortfall med tanke på urvalsgruppens 

representativitet. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 155) handlar representativitet om 

huruvida resultaten från urvalet avspeglar förhållandena i hela den grupp som urvalet 

har gjorts från. Eftersom det i denna studie görs en totalundersökning av svenska 

börsnoterade fastighetsbolag avser vi med studiens resultat att förmedla en representativ 

bild av enbart denna grupp. Vi ämnar således inte att generera ett resultat som är 

representativt för alla svenska fastighetsbolag. Holme och Solvang (1997, s. 183) menar 

att vilket typ av urval som görs påverkar representativiteten. Detta är således inget som 

behöver beaktas eftersom vi inte gör något urval. Det enda vi ser som kan rubba 

studiens representativitet något är de bortfall som diskuterats ovan. 

 

En annan viktig aspekt är studiens generaliserbarhet. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 

177) kan ett resultat endast generaliseras till den grupp urvalet gjort från. I denna studie 

handlar det om huruvida vi kan generalisera resultatet till alla fastighetsbolag i Sverige 

eftersom denna grupp utgör populationen. Dock anser vi att en sådan generalisering 

måste göras med försiktighet. Bryman och Bell (2013, s. 178) menar att det kan finnas 

faktorer som gör att resultatet i gruppen är annorlunda jämfört med andra grupper. Det 

innebär att det i studien kan finnas begränsningar i att generalisera resultatet till alla 

svenska fastighetsbolag. En faktor som kan spela roll är det faktum att vi undersöker 

börsnoterade fastighetsbolag vars årsredovisningar har högre krav ställda på sig jämfört 

med icke-noterade bolag. Det leder till att sannolikheten är högre att de granskade 

företagen i denna studie uppvisar en högre grad av utlämnande av riskinformation 

jämfört med icke-noterade fastighetsbolag. Däremot är det fullt möjligt att icke-noterade 

fastighetsbolag uppvisar samma trend över tid vad gäller utlämnandet av 

riskinformation. Ur det avseendet kan det därför finnas möjlighet att generalisera 

resultatet. Dock anser vi att totalundersökningen utgörs av för få enheter för att på ett 

säkert sätt kunna generalisera resultatet till en större grupp. Istället kommer vi enbart 

generalisera resultatet till studiens målpopulation vilken utgörs av de börsnoterade 

fastighetsbolagen i Sverige.  

 

Det faktum att svenska börsnoterade fastighetsbolag totalundersöks i denna studie anser 

vi minskar relevansen av ett signifikanstest. Den faktiska undersökningsgruppen med 

hänsyn till bortfallen täcker 67 procent av målpopulationen. Vi anser med hänvisning 

till detta att resultatet av denna studie är baserad på en tillräckligt stor del av 

målpopulationen för att kunna generalisera resultatet till hela målpopulationen. Som 

ovan nämnts kommer resultatet enbart att generaliseras till denna grupp. Hade 

utgångspunkten i studien varit att generalisera resultatet till alla fastighetsbolag i 

Sverige hade det varit viktigare med ett signifikanstest för att stärka möjligheten till 

generalisering. Vi ser att det i ett sådant sammanhang är viktigt att veta huruvida 

resultatet är statistiskt signifikant för att öka resultatets trovärdighet i samband med 

generaliseringen. I denna studie avser vi som tidigare nämnts att upptäcka trender och 
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mönster i fastighetsbolagens utlämnande av riskinformation. Eftersom 

totalundersökning har genomförts kommer dessa trender och mönster vara direkt 

gällande för de svenska börsnoterade fastighetsbolagen som undersöks. Därför anser vi 

att ett resonemang kring studiens resultat både är tillräckligt och intressant.  

 

4.4 Datainsamling och datamaterial 
Den data vi använder oss av i studien är sekundärdata vilket innebär att datan redan 

inhämtats och bearbetats av någon annan (Bryman & Bell, 2013, s. 323). Vi har använt 

oss av databasen Retriever Business som utgör en sekundär källa. Retriever Business är 

en databas som finns tillgänglig via Umeås Universitetsbibliotek och som har använts 

av många andra studenter i den här typen av studier. Med hjälp av Retriever Business 

har vi identifierat 24 stycken börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. Vi har i nästa steg 

riktat oss till respektive bolags hemsida för att inhämta deras årsredovisningar fem år 

bakåt i tiden. Årsredovisningarna utgör också sekundärdata eftersom de är bearbetade 

och framtagna av företagen själva. Att kunna använda färdig data på detta sätt menar 

Bryman och Bell (2013, s. 325) är både tidseffektivt och ger en mer kvalitativ data. 

Eftersom företagen själva besitter all intern data har de möjlighet att effektivt generera 

en kvalitativ rapport. Årsredovisningarna som används i studien utgör offentligt 

material som kan inhämtas av gemeneman. 

 

Studiens resultat bygger på en innehållsanalys av datamaterialet vilket utgörs av 

fastighetsbolagens årsredovisningar. Bryman och Bell (2013, s. 318) hävdar att “en 

innehållsanalys kan bara vara så bra som de dokument de bygger på”. Detta ställer 

således höga krav på årsredovisningarnas kvalité. För att bedöma denna kvalité kan man 

utgå från tre stycken kriterier: autencitet, trovärdighet och representativitet (Bryman & 

Bell, 2013, s. 318). Autencitet handlar om huruvida dokumentets innehåll motsvarar det 

som dokumentet ger sken av att innehålla (Bryman & Bell, 2013, s. 318). 

Årsredovisningarna som utgör denna studies datamaterial är reglerade av 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) samt normer inom området och är även 

granskade av revisorer. Därför råder inga tvetydigheter om årsredovisningarnas 

innehåll. Trovärdigheten i dokumentet påverkas av risken för att innehållet på något sätt 

är missvisande eller oäkta (Bryman & Bell, 2013, s. 318). Återigen, granskningen av 

revisorer säkerställer årsredovisningarnas äkthet och tillförlitlighet. Representativitet 

avgörs av huruvida dokumentet är representativa för andra liknande dokument (Bryman 

& Bell, 2013, s. 318). Eftersom alla årsredovisningar i Sverige måste följa 

årsredovisningslagen (1995:1554) utgör fastighetsbolagen ett tämligen representativt 

datamaterial. Dock kommer vi fokusera på den utlämnade riskinformationen i 

fastighetsbolagens årsredovisningar vilken, trots lagkrav, inte nödvändigtvis är 

representativ för alla årsredovisningar. Detta eftersom fastighetsbolagens utsatthet för 

risk kan skilja sig åt jämfört med andra branscher och därmed kan incitament till hur 

mycket information om risk företag väljer att utlämna skilja sig. 

 

4.5 Kvantitativ innehållsanalys            

I detta avsnitt ges en beskrivning av hur innehållsanalysen praktiskt kommer att 

genomföras. Det kommer redogöras för valda riskkategorier, tillvägagångssätt i kodning 

samt vilka hjälpmedel som används i kodningen. Dessutom kommer det belysas vilka 

risker som är förenade med innehållsanalysen och hur dessa hanteras. 
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4.5.1 Riskkategorier och kodning 

Som beskrivits i den teoretiska metoden går en innehållsanalys ut på att kategorisera 

kodad information. Dessa kategorier ska definieras i förväg. I denna studie kommer 

fastighetsbolagens olika risker som kan identifieras i deras årsredovisningar att 

kategoriseras. Därför kommer kategorierna utgöras av olika riskkategorier där vi främst 

har inspirerats av Linsleys och Shrives’ (2006) studie. Huvudkategorierna kommer 

därmed utgöras av branschspecifik risk, finansiell risk, operationell risk, strategisk risk, 

lagstiftning och politik, samt marknadsrisk. Dessa huvudkategorier av risker innehåller i 

sin tur ett antal underrisker vilka bland annat utgörs av ränterisk, kreditrisk och 

värderingsrisk. I appendix 3 redogör vi för samtliga huvudkategorier, dess 

underkategorier samt en kort definition av varje riskkategori. 

 

Litteraturen på området om risker för fastighetsbolag är tunn och därför har vi i denna 

studie tagit del av olika typer av källor för att få en generell bild av risker som företag 

oavsett bransch möts av (Brueggeman & Fisher, 2007; Toma & Alexa, 2012). Som 

ovan nämnts har det i huvudsak utgåtts från de riskkategorier Linsley och Shrives 

(2006) använt i sin studie men samtidigt har både huvudkategorierna och underriskerna 

anpassats efter risker som kan betraktas som mer relevanta för fastighetsbolag. Det är 

framför allt kategorin branschspecifik risk som vi valt att ha som en egen kategori och 

som i hög grad speglar risker som enbart fastighetsbolag står inför. Denna kategori har 

valts med bakgrund mot Nordlunds och Lundströms (2011) rapport om den 

kommersiella fastighetssektorn. De valda riskkategorierna har även baserats på de 

riskområden som identifierades i PwC:s (2009, s. 5) undersökning där finansiell-, 

strategisk och operationell risk identifierades som de viktigaste. Detta eftersom PwC 

(2009) bland annat undersökte den svenska börsmarknaden. Dessutom har 

förförståelsen om risker och riskhantering influerat valet av riskkategorier då det valts 

riskkategorier vi anser oss ha god kunskap och förståelse i. Det tror vi stärker den 

praktiska metoden samt resultatet av studien. 

 

Även om det i valet av underkategorierna förekommer en viss grad av subjektiva 

bedömningar anser inte vi att det skadar det objektiva förhållningssättet då det primära 

syftet är att dessa kategorier ska vara förutbestämda. Det handlar således inte om hur 

dessa kategorier valts, utan snarare om hur de används i innehållsanalysen. För att 

fortsatt ha ett så objektivt förhållningssätt som möjligt kommer det läggas vikt vid en 

systematisk kodning. Kodning innebär att det i text väljs ut ord, meningar eller stycken 

som sedan hänförs till en viss kategori (Bryman & Bell, 2013, s. 310). För att 

exemplifiera kommer det innebära att varje gång företaget nämner ränterisk eller risk 

för förändringar i marknadsräntor kommer den aktuella meningen kodas till 

underkategorin “ränterisk” som i sin tur tillhör huvudkategorin “Finansiell risk”. 

 

För att kunna besvara studiens frågeställning ”Vilka är de mest väsentliga riskerna som 

svenska börsnoterade fastighetsbolag utlämnar information om i sina årsredovisningar 

och har informationsutlämnandet om risker förändrats mellan åren 2009 och 2013?”, 

avser vi att uppskatta mängden utlämnande av information samt hur denna har 

förändrats över tid. För att uppnå detta kommer hela meningar att kodas och hänföras 

till respektive riskkategori. Detta är i enlighet med Linsley och Shrives (2006, s. 393) 

som föredrar att koda hela meningar istället för enbart ord. Linsley och Shrives (2006, s. 

393) menar att det inte går att koda enstaka ord till en viss kategori utan att få med hela 

meningens innebörd. I Linsleys och Shrives’ (2006, s. 395) studie illustreras resultatet i 

en tabell där de anger antalet meningar som varje riskkategori tilldelats. Vi kommer 
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göra på liknande sätt för att få en uppfattning om mängden riskinformationsutlämnande 

i årsredovisningarna. Vidare kommer det att kunna upptäckas om denna mängd 

förändrats mellan åren i den valda tidsperioden. Viktigt att tänka på är dock att det 

enbart fokuseras på det kvantitativa genom att det “räknas meningar” och därför läggs 

det så lite vikt som möjligt vid subjektiva tolkningar av textens innehåll. Beretta och 

Bozzolan (2004, s. 265) menar i sin studie om företagets riskkommunikation att det 

förutom mängden risk är viktigt att även kolla på vad företagen säger om risk och hur 

det utlämnas. I denna studie har vi dock valt att avgränsa oss till en kvantitativ studie i 

första hand vilket kommer att generera ett mer kvantitativt resultat. Det är därför viktigt 

att det i analysen och slutsatserna finns en medvetenhet om att mängden information 

inte nödvändigtvis avspeglar kvalitén i informationen. 

 

4.5.2 Beslutsregler 

För att kodningen ska ske på ett systematiskt sätt och innehålla minimalt med subjektiva 

bedömningar har vi valt att i likhet Linsley och Shrives (2006, s. 402) upprätta 

beslutsregler. Dessa beslutsregler innehåller förutbestämda regler som begränsar 

kodningen men fungerar även som en instruktion för kodningen. Bryman och Bell 

(2013, s. 311) benämner dessa beslutsregler som kodningsmanual och menar just att 

dessa utgör instruktioner för hur kodningen ska ske. Beslutsreglerna i denna studie 

upprättades med hjälp av en testkodning som gjordes av en slumpmässigt vald 

årsredovisning. Detta är i enlighet med Linsley och Shrives (2006, s. 393) där kodaren 

först fick träna att koda årsredovisningar för att kunna formulera beslutsregler. Den 

viktigaste beslutsregeln som har upprättats handlar om att det enbart kommer att kodas 

meningar där det tydligt framgår att det handlar om någon slags risk. Denna beslutsregel 

är speciellt viktig eftersom vi vill ha ett objektivt förhållningssätt och inte ge utrymme 

för subjektiva bedömningar. Exempel på beslutsregler som valts är:  

 

 Det är viktigt att skilja mellan väsentliga händelser och väsentliga risker. Koda 

inte meningar som beskriver specifika händelser. 

 Vid kodningen av meningar ska vi inte övertolka innehållet. Alltså inga 

underliggande budskap eller ”läsning mellan raderna”. Det ska med andra ord 

tydligt framgå att det handlar om risk. 
 Meningar som innehåller information om att företaget är beroende av 

nyckelpersoner i verksamheten kodas till underkategorin ”allmän och övrig 

strategisk risk”.  

 

Som tidigare nämnts kommer en genomgående undersökning av årsredovisningarna att 

göras. Det kommer dock förekomma vissa begränsningar vad gäller den information 

som granskas i årsredovisningarna. Det innebär bland annat att de finansiella 

rapporterna kommer att uteslutas. Fokus kommer ligga på förvaltningsberättelsen och 

annan skriftlig information där det tydligt framgår att det handlar om risker. De flesta 

fastighetsbolagen i undersökningen har ett eget kapitel i årsredovisningen där de 

redogör för sina risker och osäkerhetsfaktorer. Detta är ett exempel på annan skriftlig 

information som således kommer att granskas och kodas. Förutom att de ovan nämna 

delarna i årsredovisningarna kommer att granskas så kommer den även avslutas med en 

ordsökning i dokumentet. Detta för att säkerställa att i princip alla meningar som är 

relevanta ur risksynpunkt har beaktats. De sökord som kommer att utgöra ordsökningen 

är:         

 

risk            bero           påverka     viktig 
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förändra   exponera   exponering       osäkerhet 
 

Valet av sökord har gemensamt diskuterats fram och upptäckts vid testkodningen av en 

årsredovisning. Det fanns givetvis fler tänkbara sökord men vi valde att begränsa oss till 

dessa. Sökorden är dessutom valda i sin kortaste form för att möjliggöra många olika 

träfford. Exempelvis kommer sökordet “risk” generera träfford såsom “risker”, 

“riskhantering” och “riskpolicy”. Eftersom ordsökningen sker efter de valda delarna av 

årsredovisningen har granskats måste vi vara observanta på att samma mening inte 

kodas två gånger. För att underlätta kodningen har vi därför valt att använda oss av 

kodningsprogrammet NVivo som beskrivs utförligare nedan. Vidare kan samtliga 

beslutsregler för innehållsanalysen hittas i appendix 1. 

 

4.5.3 Programvara 

För att kunna genomföra innehållsanalysen på ett professionellt och kvalitativt sätt 

kommer datorprogrammet NVivo att användas. NVivo har omkring 1,5 miljoner 

användare runt om i världen och är speciellt populärt bland forskare, socialarbetare, 

studenter med mera (QSR International Pty Ldt, u.å.). NVivo innehåller många olika 

funktioner och den som är mest relevant för denna studie är möjligheten att kunna 

organisera och analysera information som är icke-numerisk (QSR International Pty Ldt, 

u.å.). 

 

I NVivo har de valda kategorierna tillsammans med dess underkategorier 

specificerats.  Vidare har text kodats genom att markera och dra meningar till aktuell 

kategori. Detta illustreras i figuren nedan: 

 

 
Figur 2. Skärmklipp som illustrerar kodningsprogrammet NVivo. 

Analysen av datamaterialet kommer att underlättas med hjälp av NVivo där olika 

sammanställningar av materialet kan göras enligt egna önskemål. NVivo är både 

tidseffektivt och minskar risken för olika felkällor. Det är enkelt att öppna upp en 

kategori för att se vilka meningar som kodats dit. Vidare kan det enkelt flyttas en 

mening från en kategori till en annan som kodats fel. Det är dessutom enkelt att gå 

igenom en årsredovisning på nytt och få en överblick över vilka meningar som redan 
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kodats och på så vis upptäcka om någon mening förbisetts. Risken för att samma 

mening skulle ha kodats mer än en gång är därför minimal. 

 

Det finns även andra programvaror som liknar NVivo och som därför också hade 

kunnat användas i denna studie för att underlätta innehållsanalysen. Två exempel är 

NUD*IST och Ethnograph. Eftersom denna studie endast kräver tillgång till och 

kunskap om de mest grundläggande funktionerna i programvaran hade förmodligen de 

andra alternativen också fungerat. Valet föll ändå på NVivo då det tycks vara den mest 

använda och välkända programvaran. Dessutom behandlar Bryman och Bell (2013, s. 

597) NVivo och beskriver dess grundläggande funktioner vilket tyder på att det är ett 

rekommenderat program.  

 

4.5.4 Svagheter hos den valda metoden 

När en innehållsanalys genomförs av flera kodare ökar risken för att kodningen inte blir 

likartad. Ett sätt att kringgå detta är genom de beslutsregler som förutbestämts. Vidare 

hänvisar Bryman och Bell (2013, s. 315) detta till interbedömarreliabilitet vilket mäter 

huruvida kodarna är konsekventa mellan varandra. Bryman och Bell (2013, s. 315) 

berör även intrabedömarreliabilitet som handlar om huruvida kodarna är konsekventa 

över tid. Både inter- och intrabedömarreliabilitet är ett slags mått på studiens reliabilitet 

och är därför viktig för oss att ta hänsyn till. Bryman och Bell (2013, s. 314-315) 

föreslår en provstudie för att bedöma dessa reliabilitetsmått. Som tidigare nämnts är 

detta något vi gjort i samband med formuleringen av beslutsreglerna. Tack vare denna 

testkodning kunde scenarion där vi tänkte olika identifieras och därmed kunde en 

beslutsregel formuleras som klargör hur kodningen ska ske i dessa fall. Detta anser vi 

stärker innehållsanalysens reliabilitet. 

 

Bryman och Bell (2013, s. 314) menar även att det är viktigt att innehållsanalysen 

utgörs av “ömsesidigt uteslutande kategorier”. Det innebär således att det ska vara 

enkelt att särskilja på kategorierna så att det inte uppstår några tvetydigheter kring 

vilken kategori en mening ska kodas till (Bryman & Bell, 2013, s. 314). Vi kommer i 

vår studie fokusera på de valda huvudkategorierna: branschspecifik risk, finansiell risk, 

lagstiftning och politik, marknadsrisk, operationell risk och strategisk risk. 

Underkategorierna till varje huvudkategori har egentligen utformats med syftet att 

underlätta kodningen till själva huvudkategorierna. Därför kan det förekomma att 

underkategorierna inom en huvudkategori inte är ömsesidigt uteslutande till fullo. Detta 

anser vi ändå är acceptabelt eftersom meningen ändå kommer att kodas till rätt 

huvudkategori. Därför avser vi heller inte dra några väsentliga slutsatser från 

underkategorierna, utan vi kommer koncentrera oss på huvudkategorierna. 

 

En annan fallgrop som Bryman och Bell (2013, s. 314) belyser är vikten av tydlighet i 

beslutsreglerna. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 314) måste det tydligt framgå både 

vad som ska kodas samt hur det ska kodas. Kodarna får således inte själva löpande 

avgöra hur kodningen ska gå till (Bryman & Bell, 2013, s. 314). Detta är något vi har 

lagt mycket vikt vid när beslutsreglerna utformats för att få en likartad kodning från 

båda kodare. Vi ser dessutom att det kan vara fördel att vara flera kodare då det tvingar 

till en noggrann genomgång av beslutsreglerna för att säkerställa att båda kodare tänker 

lika. Tydliga beslutsregler stärker även studiens replikerbarhet.  
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5. Empiri 
I denna del kommer studiens resultat att presenteras. Till en början kommer resultatet i 

sin helhet att redogöras följt av en fördjupning i huvudkategorierna vars resultat vi vill 

lyfta fram lite extra. Det kommer även ges exempel på meningar som kodats till 

respektive huvudkategori. Slutligen kommer det redogöras för en känslighetsanalys som 

genomförts för att testa robustheten i resultatet. 

 

5.1 Totalresultat 
Innehållsanalysen som ligger till grund för resultatet har i stora drag gått ut på att koda 

meningar som innehåller information om risk. Meningar har i samband med detta 

placerats i aktuell riskkategori. De valda huvudkategorierna är som tidigare nämnts 

branschspecifik risk, finansiell risk, risker associerade till lagstiftning och politik, 

marknadsrisk, operationell risk samt strategisk risk. Efter genomförd kodning har 

antalet meningar per riskkategori summerats ihop vilket har gett oss ett resultat.  

 

Tabell 1. Totalt antal meningar per riskkategori.  

 

Tabell 1 ger en bra överblick av studiens totalresultat. Tabellen visar antalet meningar i 

de svenska börsnoterade fastighetsbolagens årsredovisningar som innehåller 

information om företagens risk. Det är således det sammanlagda antalet för samtliga 

fastighetsbolag som ingår i vår undersökning. Vidare har antalet meningar delats upp i 

riskkategorier och i år för den valda tidsperioden. Hur stor andel varje riskkategori utgör 

framgår av figur 3 nedan. Det framgår tydligt att finansiell risk är den risk som 

dominerar genom hela tidsperioden vad gäller riskinformation som utlämnats i 

årsredovisningarna. Därefter är det den strategiska risken som det skrivs mest om i 

årsredovisningarna. Det innebär att Tes 2, ”Den mest väsentliga risk som svenska 

börsnoterade fastighetsbolag utlämnar i sina årsredovisningar är strategisk risk”, 

bestrids. 

  

 

  

 

 

 

 

TOTALT 2009 2010 2011 2012 2013 

Branschspecifika risker 91 110 107 91 116 

Finansiell risk 524 539 560 571 569 

Lagstiftning och politik 25 46 40 43 44 

Marknadsrisk 45 50 63 76 74 

Operationell risk 168 197 215 226 250 

Strategisk risk 255 297 330 347 311 

      

ANTAL MENINGAR OM 

RISKER PER ÅR 

1108 1239 1315 1354 1364 
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Figur 3. Fördelning av riskkategorier i det totala antalet meningar för samtliga år. 

 
Det framgår även ur figuren ovan att de risker som det rapporterats om totalt sett inte 

skiljer sig speciellt mycket mellan åren. Fördelningen mellan riskerna är i princip 

densamma alla år i tidsperioden. Det innebär att Tes 3, ”Fördelningen av 

riskinformationen mellan de olika riskkategorierna är likartad över tid”, försvaras. Vi 

har även summerat ihop antalet kodade meningar per riskkategori totalt sett över 

tidsperioden för att få en mer övergripande bild av fördelningen. Detta illustreras i 

cirkeldiagrammet nedan.  

 

 
Figur 4. Genomsnittsfördelningen av riskkategorier i det totala antalet meningar över 

åren. 

I figur 4 ovan framgår det tydligt att finansiell risk utgör nästan hälften av den 

information som utlämnats. Strategisk risk utgör nästan en fjärdedel. Efter det kommer 

som tidigare nämnts operationell risk som utgör en tydlig andel av totalen. Övriga risker 

är relativt jämbördiga och det är svårt att konstatera huruvida någon av dessa dominerar 

över den andra.  
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Längst ner i tabell 1 på sida 50 har även antalet meningar per riskkategori summerats 

ihop för att ge en total överblick. Det framgår då att antalet meningar som innehåller 

information om risk har ökat från 1108 stycken i årsredovisningarna för år 2009 till 

1364 stycken i årsredovisningarna för år 2013. Detta motsvarar en ökning på 23 

procent. Det innebär att Tes 1, ”Informationsutlämnandet om risker har förändrats över 

tid i svenska börsnoterade fastighetsbolag”, försvaras. I tabell 2 nedan kan vi se 

ökningen i antalet utlämnande meningar om risker där det har jämförts med år 2009 

som därmed utgör ett referensår.  

 

Tabell 2. Total ökning i procent jämfört med år 2009.  

 

Den procentuella ökningen ger en tydligare bild över hur förändringen faktiskt sett ut 

över den valda tidsperioden. Enligt tabell 2 är det risker rörande lagstiftning och politik 

som står för den största procentuella förändringen. Utlämnandet av dessa risker har ökat 

med 76 procent från år 2009 till 2013. Finansiell risk som dominerade i sitt antal har en 

procentuell ökning på 9 procent från år 2009 till 2013 vilket innebär att denna 

riskkategori står för den minsta förändringen över tid. Marknadsrisken uppvisar den 

näst största procentuella förändringen på 64 procent mellan åren 2009 och 2013. Detta 

följt av operationell risk som har ökat med 49 procent i samma tidperiod. Det totala 

utlämnandet av riskinformation har från år 2009 till 2013 som ovan nämnts ökat med 23 

procent. För att åskådliggöra hur den procentuella förändringen sett ut från år till år har 

detta illustrerats detta i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Total förändring i procent.  

 

I tabell 3 framgår det att den största procentuella ökningen av det totala utlämnandet av 

risker skedde mellan åren 2009 och 2010. Där skedde en ökning på 12 procent jämfört 

FÖRÄNDRING I PROCENT 

JÄMFÖRT MED 2009 

2010 2011 2012 2013 

Branschspecifika risker 21% 18% 0% 27% 

Finansiell risk 3% 7% 9% 9% 

Lagstiftning och politik 84% 60% 72% 76% 

Marknadsrisk 11% 40% 69% 64% 

Operationell risk 17% 28% 35% 49% 

Strategisk risk 16% 29% 36% 22% 

     

TOTAL FÖRÄNDRING 12% 19% 22% 23% 

FÖRÄNDRING I PROCENT 2010 2011 2012 2013 

Branschspecifika risker   21% -3% -15% 27% 

Finansiell risk   3% 4% 2% 0% 

Lagstiftning och politik   84% -13% 8% 2% 

Marknadsrisk   11% 26% 21% -3% 

Operationell risk   17% 9% 5% 11% 

Strategisk risk   16% 11% 5% -10% 

      

TOTAL FÖRÄNDRING I 

PROCENT 

  12% 6% 3% 1% 
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med resterande år där ökningen motsvarar 6, 3 respektive 1 procent. Utlämnandet av 

riskinformation i fastighetsbolagens årsredovisningar har således legat på en relativt 

jämn nivå från och med år 2010. Vidare kan man från tabell 3 konstatera att det inom 

vissa riskkategorier skett en minskning i mängden utlämnad riskinformation. Det 

tydligaste exemplet är branschspecifika risker där utlämnandet minskade med 15 

procent mellan år 2011 och 2012.  

 

Trots att mängden utlämnande av riskinformation i fastighetsbolagen både har ökat och 

minskat från år till år kan en positiv trend totalt sett uppfattas. Detta illustreras tydligare 

i figur 5 nedan. 

 

 
Figur 5. Graf över total procentuell förändring av riskinformation jämfört med år 

2009. 
 

Vissa samband kan utläsas från figur 5. Den svarta linjen i figuren som motsvarar 

ökningen i mängden utlämnad riskinformation totalt sett visar på en positiv trend. 

Finansiell risk löper parallellt med den totala linjen vilket är logiskt då finansiell risk 

klart dominerade i årsredovisningarna. Det är således linjen för det totala utlämnat som 

följer den finansiella riskens mönster. Samtliga riskkategorier ökar i mängden utlämnad 

riskinformation från år 2009 till år 2010. Därefter fortsätter de flesta riskkategorierna att 

öka förutom lagstiftning och politik samt branschspecifik risk som minskar. 

Operationell- och strategisk risk följer nästintill exakt samma mönster fram till år 2012 

där de tar olika riktning. Noterbart är att ingen riskkategori har minskat jämfört med år 

2009. Det viktigaste som framgår ur figuren är dock att samtliga riskkategorier har ökat 

från år 2009 till 2013, men i olika utsträckning. 

 

Slutligen har även antalet meningar som fastighetsbolagen i genomsnitt utlämnar om 

risk i sina årsredovisningar räknats fram. I beräkningen av genomsnittsantalet har det 

utgåtts från det totala antalet meningar per år som dividerats med antalet företag som 

ingått i undersökningen. Det har genererat ett resultat enligt tabell 4 nedan.  
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Tabell 4. Genomsnitt, maximalt, minimalt antal meningar samt standardavvikelse.   

 

Antalet meningar i genomsnitt följer givetvis samma mönster som totala antalet 

utlämnande meningar om risk. Det är ändå intressant att titta på antalet meningar i 

genomsnitt för att både möjliggöra och förenkla jämförelser med tidigare studier där 

genomsnittsmeningar redovisats. Det totala antalet meningar som utlämnats per bolag 

varierar kraftigt. Som mest har en årsredovisning utlämnat 156 stycken meningar om 

risk. Det lägsta antalet meningar som utlämnats i en årsredovisning är 31 stycken.  Det 

visar således på stora skillnader mellan de börsnoterade fastighetsbolagen. 

Standardavvikelsen som är ett spridningsmått ligger runt 30 och visar också på relativt 

stora variationer i mängden utlämnad riskinformation mellan bolagen. Noterbart är 

också att standardavvikelsen har ökat något från år 2009 till 2013 vilket tyder på att 

variationen i utlämnad information mellan fastighetsbolagen har ökat mellan dessa år. 

Det innebär således att antalet utlämnade meningar om risk avviker mer från 

medelvärdet. Skillnaderna mellan bolagen illustreras nedan av figur 3. Figuren visar det 

totala antalet meningar som kodats till respektive bolag över den valda tidsperioden. De 

relativt horisontella linjerna tyder på att varje bolag utlämnar ungefär samma antal 

meningar mellan varje år. Däremot har linjerna olika höjd vilket innebär variationer i 

antalet meningar som utlämnas om risk bolagen sinsemellan.  

 

 
Figur 6. Graf över skillnader mellan fastighetsbolagens totala antal meningar. 
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Dessa skillnader som kan identifieras av figur 6 ovan kan delvis bero på att det i ett fåtal 

årsredovisningar inte tillägnades ett eget kapitel till att diskutera risker. Ungefär 85 

procent av årsredovisningarna hade ett eget kapitel om risker vilket ger ett större utslag 

på antalet meningar som innehåller information om risk. De årsredovisningar som inte 

innehåller ett eget kapitel om risker har istället enbart beskrivit dessa i 

förvaltningsberättelsen vilket är reglerat av Årsredovisningslagen. Skillnaderna i 

kvantiteten av fastighetsbolagens riskinformation kan också härledas från teorin om 

informationsasymmetri, agentteorin samt proprietärkostnadsteorin, något som vi 

utvecklar i analysdelen i denna studie. För att ta del av de exakta bolagsskillnaderna där 

även standardavvikelsen räknats ut hänvisas det till appendix 4.  

 

5.2 Resultatet av huvudkategorierna  
I detta avsnitt kommer det att redogöras för resultatet för samtliga av de sex 

huvudkategorierna som riskinformationen är fördelad på.  

 

5.2.1 Branschspecifik risk 

När det gäller utlämnandet av de branschspecifika riskerna kan det konstateras en 

ökning på 27 procent från år 2009 till 2013. Dock har antalet utlämnande meningar i 

mellanåren både ökat och minskat. Denna riskkategori innehåller en jämn fördelning 

vad gäller utlämnandet av hyresintäktsrisk och vakansrisk. Av det totala antalet 

meningar utgörs cirka 8 procent information rörande branschspecifika risker.  

 

Exempel på en mening som kodats till branschspecifik risk är:   

”Därefter görs en bedömning av marknadshyran och en anpassning till denna om den 

avviker från den aktuella samtidigt som hänsyn till vakansrisk tas” (Catena, 2009, s. 

15). 
 

5.2.2 Finansiell risk 

Den totala ökningen i utlämnandet av finansiell risk i fastighetsbolagens 

årsredovisningar motsvarar 9 procent mellan år 2009 och 2013. Detta är inte en 

avsevärd ökning jämfört med övriga riskkategorier. Ändå är det utlämnandet av 

finansiell risk som tveklöst dominerar i fastighetsbolagens årsredovisningar. Omkring 

hälften, mellan 42 och 47 procent, av alla meningar som utlämnar information om 

någon typ av risk utgörs av finansiell risk. Här ser vi samma mönster för alla år i den 

valda tidperioden.  

 

Som tidigare nämnts avser vi inte att fokusera på riskerna i underkategorierna i någon 

större utsträckning eftersom dessa inte innehåller lika hög grad av reliabilitet som 

huvudkategorierna. Dock framgår det ur tabell 5 nedan att det är utlämnandet av 

ränterisk som dominerar i huvudkategorin finansiell risk. Detta om vi bortser från övrig 

och allmän finansiell risk som innehåller en vid blandning av finansiella risker och 

därför svår att uttala sig om.  
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Tabell 5. Underkategorier inom huvudkategorin finansiell risk.  

  

Eftersom ränterisken utgör en så pass stor del av finansiell risk kan det konstateras med 

hög säkerhet att ränterisk är den risk som börsnoterade fastighetsbolag i Sverige skriver 

mest om i sina årsredovisningar. I likhet med den finansiella risken i helhet har inte 

utlämnandet av ränterisk ökat noterbart mellan år 2009 och 2013.  

 

Även utlämnandet av kredit- och motpartsrisk utgör en relativt stor del av finansiell 

risk. Det är värt att upplysa om att kredit- och motpartsrisk till vis del utgörs av både 

risker associerade med handel av derivatinstrument och dylikt och även av 

kundkreditrisk. Det senare avser risken för en låg grad av kreditvärdighet hos hyresgäst. 

Denna underkategori innehåller således en viss grad av branschspecifika risker men 

eftersom de inte går att klassificera till varken hyresintäktsrisk eller vakansrisk så är det 

lämpligt att de hamnar under finansiell risk, närmare bestämt kredit- och motpartsrisk.  

 

Exempel på en mening som kodats till ränterisk och därmed finansiell risk är:  

”En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden” (Diös, 2010, s. 

19). 
 

5.2.3 Strategisk risk 

Strategisk risk utgör ungefär en fjärdedel av den totala informationen som utlämnats om 

risk. Totalt sett har utlämnandet av strategisk risk ökat med 22 procent från år 2009 till 

2013 vilket också framgår i tabell 2 på sida 52. Inom huvudkategorin strategisk risk är 

det värderingsrisk och riskhantering som tydligt dominerar. Ingen av dessa 

underkategorier visar på någon tydlig trend i antalet meningar som utlämnats om dessa 

risker över tidsperioden.  

 

Exempel på en mening som kodats till värderingsrisk och därmed strategisk risk är:  
”För att göra en samlad bedömning av fastighetens värde gör Kungsleden en analys av 

alla unika riskfaktorer kopplade till varje fastighet.” (Kungsleden, 2012, s. 9).  

 

5.2.4 Risker förknippade med lagstiftning och politik 

Denna riskkategori står som tidigare nämnts för den största procentuella ökningen i 

utlämnande av riskinformation. Antalet meningar som innehåller information om risker 

rörande lagstiftning och politik har ökat med 76 procent från år 2009 till 2013. Den 

stora procentuella ökningen kan dels förklaras av att det är ett relativt litet antal 

FINANSIELL RISK 2009 2010 2011 2012 2013 

Kredit- och motpartrisk 70 74 78 92 89 

Likviditetsrisk 22 23 22 26 24 

Råvarurisk 16 15 23 19 20 

Ränterisk 189 193 196 194 192 

Valutarisk 35 39 38 45 38 

Övrig och allmän finansiell risk 192 195 203 195 206 

      

SUMMA ANTAL MENINGAR 

FINANSIELL RISK 

524 539 560 571 569 



57 

 

meningar som kodats till denna riskkategorier och därför får den procentuella ökningen 

stor genomslagskraft. Antalet meningar som kodats till kategorin lagstiftning och politik 

utgör ungefär 4 procent av det totala antalet meningar som kodats. Detta fråntar dock 

inte att denna riskkategori har en tydlig positiv trend vad gäller utlämnandet i 

årsredovisningarna. Inom kategorin lagstiftning och politik är framförallt 

underkategorin lag- och regelrisk som dominerar. Denna underkategori utgörs i sin tur 

främst av risker avseende förändring i skattelagstiftning.  

 

Exempel på mening som kodats till lagstiftning och politik är:  

”En förändring av skattelagstiftning eller praxis innebärande exempelvis för- ändrade 

möjligheter till skattemässiga avskrivningar eller till att utnyttja underskotts- avdrag 

kan medföra att Balders framtida skattesituation förändras och därigenom även 

påverkar resultatet” (Fastighets AB Balder, 2009, s. 43).  

 

5.2.5 Marknadsrisk 

Marknadsrisk står för den näst största procentuella ökningen i utlämnad riskinformation. 

Ökningen från år 2009 till 2013 motsvarar 64 procent. Denna ökning kan främst 

förklaras av underkategorin konjunkturfluktuation som ökat med hela 164 procent. 

Vidare utgör marknadsriskerna en liten del av den utlämnande riskinformationen, cirka 

5 procent. Det kan dock bero på att de branschspecifika riskerna till stor del är en form 

av marknadsrisk. Eftersom de branschspecifika riskerna särredovisas blir de återstående 

meningarna som innehåller information om marknadsriskerna något lägre.  

 

Exempel på mening som kodats till konjunkturfluktuation och därmed marknadsrisk är: 

”Finanskrisen och konjunktur nedgången som inleddes hösten 2008 har bland annat 

påverkat bilhandeln negativt och orsakat en minskad omsättning i antalet 

fastighetsaffärer och nedgång i fastighetsvärdena” (Catena, 2009, s. 13). 

 

5.2.6 Operationell risk  

Denna riskkategori står också för en relativt stor procentuell ökning mellan åren 2009 

och 2013. Utlämnandet av operationella risker har ökat med 49 procent i 

fastighetsbolagens årsredovisningar i den valda tidperioden. Operationell risk utgör 

dessutom en stor del av det totala antalet meningar som utlämnats om risker i 

årsredovisningarna. Mellan 15 till 18 procent av det totala utlämnandet av 

riskinformation handlar om operationella risker. Inom kategorin för operationell risk är 

det förvaltningsrisk, internkontroll samt miljörisk som dominerar.  

 

Exempel på en mening som kodats till förvaltningsrisk är:   

”Oförutsedda och omfattande reparations- behov kan också påverka resultatet 

negativt” (Fastighets AB Balder, 2013, s. 43).  

 

Exempel på en mening som kodats till internkontroll är:   

”Riskbedömningen upp dateras löpande för att omfatta förändringar som väsentligt 

påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen” (Fastighets 

AB Balder, 2009, s. 86). 
 

5.3  Känslighetsanalys 
För att testa huruvida studiens resultat är robust har vi valt att göra en känslighetsanalys. 

Vi ser att den största risken med resultatet är att kodningen inte varit konsekvent 

kodarna emellan vilket totalt sett får konsekvensen att resultatet inkluderar för få eller 
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för många meningar. Det finns även en risk att kodningen inte varit konsekvent över tid, 

vilket också får effekten att totalresultatet innehåller för få eller för många meningar. 

Känslighetsanalysen blir således ett slags test av både inter- och 

intrabedömarreliabiliteten som mäter just huruvida kodare varit konsekventa 

sinsemellan samt över tid. Eftersom vi har en positivistisk vetenskapssyn är det viktigt 

att vi som författare inte låtit den egna synen på utlämnande av riskinformation påverkat 

hur vi genomfört innehållsanalysen. Om vi redan innan har en idé om att utlämnad 

riskinformation bör öka över tid finns risken att vi undermedvetet kodat meningar år 

2013 som inte kodats för år 2009. Omvänt finns risken att vi undermedvetet valt att inte 

koda meningar år 2009 som däremot hade kodats om de tillhört år 2013. Det innebär 

således att år 2013 kan innehålla för många meningar och att år 2009 innehåller för få 

meningar.  

I känslighetsanalysen nedan har vi valt att fokusera på studiens mest väsentliga resultat 

vilket motsvaras av den procentuella ökningen på 23 procent i total utlämnad 

riskinformation från år 2009 till 2013. I tabell 6 nedan har vi med bakgrund mot 

diskussionen ovan valt att öka antalet kodade meningar år 2009 med 5, 10 respektive 20 

procent för att se vilken genomslagskraft det får på totalresultatet.  

Tabell 6. Ökning av antalet kodade meningar år 2009. 

 Total procentuell 

förändring från år 2009 

till 2013 

Skillnad i antalet 

kodade meningar 

År 2009 ökar med 5% 17% 55 

År 2009 ökar med 10% 12% 111 

År 2009 ökar med 20% 3% 222 

 

Tabell 6 ovan kan tolkas som så att om år 2009 totalt sett ökar med 5 procent i kodade 

meningar kommer totalresultatet motsvara en ökning på 17 procent mellan år 2009 och 

2013. Dessa 5 procent motsvarar 55 stycken meningar och innebär således att även om 

det kodats upp till 55 stycken meningar för lite kommer resultatet innebära en ökning i 

utlämnad riskinformation på 17 procent från år 2009 till 2013. Har det kodats 10 

procent för lite, vilket motsvarar 111 stycken meningar, får vi en total ökning på 12 

procent. Slutligen, om det kodats 20 procent för lite, vilket motsvarar 222 stycken 

meningar, kommer resultatet endast innebära en ökning på 3 procent. En ökning på 3 

procent hade varit för liten för att kunna konstatera en generell ökning i mängden 

utlämnad riskinformation.  

 

Vidare har samma känslighetsanalys gjorts med skillnaden att vi minskat år 2013 med 

samma procentsats. Det kommer påverka den totala procentuella ökningen från år 2009 

till 2013 enligt tabell 7 nedan.  
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Tabell 7. Minskning av antalet kodade meningar år 2013. 

  Total procentuell 

förändring från år 2009 

till 2013 

Skillnad i antalet 

kodade meningar 

År 2013 minskar med 5% 17% 68 

År 2013 minskar med 10% 11% 136 

År 2013 minskar med 20% -2% 273 

 

En minskning i kodade meningar år 2013 med 5 respektive 10 procent ger liknande 

resultat som för känslighetsanalysen för år 2009. Både 17- och 11 procent innebär en 

relativt tydlig ökning i mängden utlämnad riskinformation och skulle således inte rubba 

studiens nuvarande resultat avsevärt. Däremot skulle en minskning med 20 procent, 

vilket motsvarar 273 stycken meningar, innebära en total minskning på 2 procent. Om 

det kodats 273 stycken meningar för mycket år 2013 kommer således studiens resultat 

inte att hålla.  

Det kan inte säkerställas att kodningen är korrekt till hundra procent. Trots att det 

upprättats beslutsregler finns risk att ett fåtal meningar kodats felaktigt. Därav har denna 

känslighetsanalys utformats för att se hur stor effekt felaktig kodning får på 

totalresultatet. Det som kan konstateras från känslighetsanalysen är att studien 

åstadkommit ett robust resultat. Risken att det kodats 20 procent fel år 2009 eller 2013, 

vilket motsvaras av över 200 stycken meningar, är minimal. Vi ser även att risken för att 

det enbart kodats 5 procent fel år 2009 eller 2013 är relativt liten. Det skulle innebära att 

det kodats 55 respektive 68 meningar fel för dessa år. Med hänvisning till de så pass 

utförliga beslutsreglerna, definitionerna av riskkategorierna samt den provkodning som 

utfördes anser vi att det max har kodats 5 procent fel.  

För övrigt har vi i känslighetsanalysen enbart valt att undersöka hur resultatet påverkas 

åt ett håll. Det har exempelvis inte undersökts hur resultatet påverkas om år 2009 istället 

minskat med 5, 10 respektive 20 procent. Det har inte heller undersökts det omvända 

med år 2013. Detta då en sådan undersökning enbart lett till en förstärkning av vårt 

resultat då den totala procentuella ökningen skulle blivit än högre. Vi var nu enbart 

intresserade av att undersöka risken för att vi brustit i vårt positivistiska förhållningssätt 

och därför undermedvetet kodat till ett mer önskvärt eller revolutionerande resultat där 

en tydlig ökning kan identifieras. Av känslighetsanalysen att döma har vi genererat ett 

robust och trovärdigt resultat. 

Ett annat viktigt resultat som konstaterats är den finansiella riskens dominans i mängden 

utlämnad riskinformation, följt av strategisk risk och operationell risk. Vi anser att detta 

resultat också är högst trovärdigt då fördelningen är så pass tydlig mellan dessa vilket 

framför allt syns i cirkeldiagrammet i figur 4 på sida 51. De övriga riskkategorierna 

skiljer sig däremot inte lika tydligt från varandra vilket gör det svårare att säkerställa 

vilken av dessa riskkategorier som faktiskt är mer dominerande än en annan.  

5.4 Sammanfattande resultat 
För att sammanfatta de viktigaste resultaten denna studie kommit fram till kan det 

konstateras att det totala antalet meningar som innehåller information om risk har ökat 

med 23 procent från år 2009 till 2013. Den riskkategori som det i samma tidsperiod 

utlämnas mest information om är finansiell risk, följt av strategisk risk och operationell 
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risk. Finansiell risk har från år 2009 till 2013 ökat med 9 procent medan motsvarande 

siffra för strategisk- och operationell risk är 22 procent respektive 49 procent. Bland de 

finansiella riskerna är det tveklöst ränteriskerna som dominerar.  

 

Det genomsnittliga antalet meningar innehållande information om risk som utlämnats i 

årsredovisningarna ligger runt 80 stycken. Noterbart är en kraftig variation kring detta 

genomsnitt. Som lägst har en årsredovisning innehållit 31 meningar om risk och som 

mest 156 meningar. Standardavvikelsen uppgår till ungefär 30 och har ökat något över 

tid. Mängden utlämnad riskinformation skiljer sig således i stor utsträckning mellan de 

svenska börsnoterade fastighetsbolagen. 

 

Resultatet som konstaterar en ökning på 23 procent i utlämnad riskinformation från år 

2009 till 2013 är robust och trovärdigt med bakgrund mot den känslighetsanalys som 

gjorts. För att resultatets trovärdighet ska rubbas krävs det att 20 procent av kodningen 

år 2009 eller år 2013 är felaktig vilket är högst osannolikt. Vidare är fördelningen 

mellan framför allt finansiell-, strategisk- och operationell risk så pass tydliga att denna 

också kan konstateras som robust. Även här skulle det krävas stor mängd felaktig 

kodning för att fördelningen skulle se annorlunda ut.  
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6. Analys 
I denna del kommer studiens resultat att analyseras med stöd av den teoretiska 

referensramen. Det kommer således återkopplas till studiens teoretiska grund vilket 

utgörs av informationsasymmetri, agentteori samt proprietärkostnadsteorin. Vidare 

kommer studiens resultat att jämföras med tidigare liknande studier inom ämnet. Det 

kommer även att redogöras för vilka begränsningar som föreligger och som påverkar 

analysens omfattning.  

 

6.1 Begränsningar 
Analysen kommer börja med en redogörelse för de begränsningar som föreligger. Dessa 

begräsningar har nämnts tidigare men vi avser här att förtydliga och ange dem i samlad 

form. Det är framförallt tre begräsningar som ska belysas. För det första kommer vi att 

jämföra de valda riskkategorierna med tidigare studier med vetskapen att de inte till 

fullo utgör varandras motsvarighet. Det innebär således att denna studie har 

underkategorier som skiljer sig från tidigare studier. Detta förklaras av att 

riskkategorierna i denna studie har anpassats efter de risker som anses mer specifika för 

fastighetsbolag.  

 

För det andra har det redogjorts för antalet meningar i genomsnitt som utlämnats i 

årsredovisningarna. Även dessa kommer att jämföras med genomsnittsmeningarna i 

tidigare studier. Eftersom studiens beslutsregler skiljer sig från de tidigare studierna kan 

det innebära att kodningens omfattning skiljer sig. En del av de tidigare studierna har 

dessutom begränsat sig till en viss del av årsredovisningarna vilket också påverkar 

kodningens omfattning.  

 

För det tredje är det viktigt att erinra sig om att inget direkt reliabilitetstest har gjorts per 

riskkategori som stärker de riskkategorier som varit mest dominerande. 

Känslighetsanalysen utgjorde en form av reliabilitetstest men den gjordes enbart på 

totalresultatet då det var av störst signifikans. Vidare ansågs det att fördelningen mellan 

de tre mest dominerande riskerna var så pass tydlig vilket ger utrymme för en relativt 

stor mängd felkodning utan att resultatet påverkas. För de övriga huvudkategorierna var 

fördelningen inte lika tydlig och därför kommer det inte att analyseras eller dras några 

slutsatser från dessa resultat.  

 

6.2 Tidigare studier inom utlämnande av riskinformation 
Denna studies innehållsanalys har många likheter med Linsleys och Shrives’(2006) 

innehållsanalys med skillnaden att de valda riskkategorierna samt beslutsreglerna är 

olika. Det som dessutom skiljer Linsleys och Shrives’ (2006) studie från denna är att de 

förstnämnda har fokuserat på företagens storlek och faktiska risknivå vilket gör att deras 

studie har ett annat fokus jämfört med denna studie. Den gemensamma nämnaren är 

däremot som tidigare nämnts innehållsanalysen och att det är företagens risker som 

innehållsanalysen riktat sig mot. I denna studie har vi därför, vilket framgick i Praktisk 

metod, inspirerats av Linsley och Shrives (2006) riskkategorier och beslutsregler men 

valt att anpassa dessa för fastighetsbolag. Exempelvis har kategorin branschspecifik risk 

lagts till i denna studie dit risker som speciellt berör hyresintäkter och vakanser kodats. I 

Linsleys och Shrives´ (2006, s. 396) studie har i genomsnitt 78 meningar som anses 

innehålla information om risk identifierats per årsredovisning. I denna studie har det 

genomsnittliga antalet meningar per årsredovisning uppgått till omkring 80 stycken. 

Eftersom det i denna studie har gjorts en longitudinell studie har det räknats ut ett 
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genomsnitt för varje år och då har genomsnittet legat runt 80 stycken. Det är intressant 

att notera genomsnittet i denna studie nästan är exakt samma som det Linsley och 

Shrives (2006) kommit fram till. Linsley och Shrives (2006) har undersökt företag i 

Storbritannien medan denna studie undersökt fastighetsbolag i Sverige. Likheterna kan 

således bero på liknande ekonomiska och lagmässiga förhållanden i Sverige och 

Storbritannien vilket resulterar i att liknande mängd riskinformation utlämnas i 

företagens årsredovisningar.  

 

Vidare har Linsley och Shrives (2006, s. 398) identifierat strategisk risk som den mest 

förekommande risken i årsredovisningarna. I denna studie var det finansiell risk som 

utan konkurrens dominerade i antalet meningar. Trots att riskkategorierna i studien 

skiljer sig något från tidigare studier finns det många likheter i riskkategorierna vilket 

möjliggör att ett fåtal paralleller ändå kan dras. Strategisk risk kom studien fram till var 

den näst mest dominerande risken som utlämnades i fastighetsbolagens 

årsredovisningar. Det tyder ändå på att denna risk är av stor relevans för företag. I denna 

studie kunde det konstateras att det inom kategorin strategisk risk var värderingsrisk 

som var mest väsentlig. Den är i stor utsträckning specifik för fastighetsbolag då den 

handlar om risker förenade med värdering och marknadsvärdet av fastigheter. Enligt 

Huffman (2002, s. 37) är byggnadens läge och lokalisering viktigt att beakta som 

fastighetsägare. Huffman (2002, s. 37) menar att fastighetens läge i förhållande till 

infrastrukturen och möjlighet till parkering är betydelsefullt för dess värde. Dessa är 

exempel på risker som är inkluderade i strategiska risker. Huffman (2002, s. 34) 

diskuterar även riskhanteringens relevans i fastighetsbolag och menar att hanteringen av 

risker kopplade till tillgångarna måste samordnas med företagets övergripande 

målsättning och riskprofil. Beskrivningar av de undersökta fastighetsbolagens 

riskhantering var vanligt förekommande och bidrog till att även underkategorin 

riskhantering utgör en relativt stor del av de strategiska riskerna. Vidare har 

riskhantering som avser finansiella risker specifikt kodats till finansiella risker vilket 

istället ökat utlämnandet av finansiella risker i denna studie.  

 

De brittiska företagen som Linsley och Shrives (2006) undersökt har motsvarande 

strategiska risker som är specifika för den bransch de opererar i. Även Amran et al 

(2009, s. 46) och Beretta och Bozzolan (2004, s. 276) fann att strategisk risk var den 

mest förekommande. Extra noterbart är att Beretta och Bozzolan (2004, s. 276) 

identifierade strategisk risk som den mest förekommande i årsredovisningarna. Beretta 

och Bozzolan (2004, s. 275) undersökte som tidigare nämnts företag på den relativt 

oreglerade italienska börsen. Det innebär således att den information om risker som de 

italienska börsnoterade företagen utlämnar i sina årsredovisningar är frivillig eftersom 

det inte finns någon lag som kräver upplysning om risk (Beretta & Bozzolan, 2004, s. 

275). Till skillnad från denna studie där företagen i viss utsträckning är reglerade väljer 

de italienska företagen att frivilligt utlämna information om framför allt strategisk risk.  

 

Även om denna studie i innehållsanalysen mest liknar Linsley och Shrives’ (2006) utgör 

en stor skillnad det faktum att riskutlämnandet över tid även har undersökts vilket inte 

Linsley och Shrives (2006) har gjort. Däremot har Abraham och Shrives (2014) 

undersökt utlämnandet av riskinformation över tid för att se om det har förändrats. 

Abraham och Shrives (2014, s. 96) har som tidigare nämnts fokuserat på fyra stycken 

livsmedelsföretag i Storbritannien mellan åren 2002 och 2007. I likhet med denna studie 

har även Abraham och Shrives (2014, s. 99) granskat den delen i årsredovisningarna där 

det redogörs för företagets risker. Dock har vi i denna studie även granskat 
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förvaltningsberättelserna samt kompletterat detta genom att systematiskt göra ett antal 

ordsökningar i årsredovisningarna. Abraham och Shrives (2014, s. 100) fann i sin studie 

att antalet allmänna risker klart dominerar över de företagsspecifika riskerna. 

Sammantaget kom Abraham och Shrives (2014, s. 104) fram till att utlämnandet om 

risker är för generella samt att de inte förändras i någon större utsträckning.  

 

I denna studie har det inte fokuserats på att särskilja företagsspecifika risker från 

allmänna risker vilket Abraham och Shrives (2014) gjort. Vi fann dessutom till skillnad 

från Abraham och Shrives (2014) att antalet meningar om risker som utlämnats har ökat 

i den undersökta tidsperioden. Dock har inte samma tidsperiod undersökts vilket kan 

vara en bidragande orsak till skillnader i resultatet. En avgörande händelse som inträffar 

mitt emellan det tidsspann som Abraham och Shrives (2014) undersökt och den 

tidsperiod som denna studie är baserad på är finanskrisen som vi tidigare har förklarat 

som en viktig händelse som ökat intresset för riskhantering. Hade Abraham och Shrives 

(2014) gjort sin studie efter finanskrisen är det fullt möjligt att de fått ett annorlunda 

resultat. Omvänt hade det varit intressant att se hur resultatet i denna studie hade 

formats sig om vi undersökt en tidsperiod innan finanskrisen.  

 

Abraham och Shrives (2014, s. 100) har dessutom identifierat att det i majoriteten av 

fallen inte skiljde sig mellan åren i vilka risker som rapporterades, utan det var i princip 

samma risker som berördes. Av totalresultatet att döma kan det konstateras att detta 

även gäller för denna studie. Från figur 3 på sida 51 i empiridelen framgår det att 

fördelningen mellan riskkategorierna totalt sett mellan åren är i princip densamma. Det 

kan således tyda på att de väsentliga riskerna är relativt definitiva och inte förändrats i 

någon större utsträckning.  

 

Dessutom menar Abraham och Shrives (2014, s. 104) att eftersom företag är i behov av 

relevant och användbar information för att själva hantera sina risker tyder det på att 

företagen i deras undersökning väljer att hålla inne med en hel del information. Då det 

har noterats stora variationer i mängden riskutlämnande i fastighetsbolagens 

årsredovisningar sinsemellan tyder det på att många företag väljer att hålla inne på 

riskinformation. Detta kan bli problematiskt då det skapar informationsasymmetri och 

agentkostnader. Abraham och Shrives (2014, s. 104) menar att en orsak till att företag 

ändå väljer att inte utlämna tillräcklig information om dess risker kan härledas ut 

proprietärkostnadsteorin.  

 

Rajab och Handley-Schachler (2009, s. 234) kom till skillnad från Abraham och Shrives 

(2014) fram till att mängden utlämnad riskinformation har ökat över tid. Rajab och 

Handley-Schachler (2009) har dock endast kollat på tre, ej efterföljande, år medan vi 

undersökt en femårsperiod. De kunde konstatera en ökning i genomsnittsmeningarna 

från år 1998 till 2004 som motsvaras av 88 procent. Det är en avsevärt större ökning än 

den som konstaterats i denna studie, nämligen 23 procent från år 2009 till 2013. 

Återigen tror vi att den tidsperiod som undersökts är av betydelse. Rajab och Handley-

Schachler (2009) jämförde årtal innan både Abraham och Shrives och denna studie. 

Rajab och Handley-Schachlers (2009) studie sträckte sig dessutom över 

millenniumskiftet och fram till 2004 vilket är en tidsperiod där flera tongivande 

händelser inträffade. Enrons konkurs ett exempel på en händelse som påvisat ett ökat 

behov av riskhantering i företag. Enronskandalen följdes som tidigare nämnts upp av 

den amerikanska lagen SOX som bland annat innebär ökade krav på transparens i 

företagens finansiella rapporter (SEC, 2003). Händelser som Enron och det ökade 
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behovet av riskhantering har med all säkerhet spridit sig över USAs gränser. Det faller 

sig således naturligt att utlämnandet av riskinformation i företag har ökat efter denna 

händelse.  

 

Vidare fann Rajab och Handley-Schachler (2009, s. 236) att det totala antalet meningar 

om risk som utlämnats i årsredovisningar varierar från 28 stycken som lägst till 275 

stycken som mest. Detta innebär en större variation än vad som konstaterats i denna 

studie där antalet meningar varierat från 31 stycken som lägst till 156 stycken som mest. 

Därför följer det naturligt att standardavvikelsen som Rajab och Handley-Schachler 

räknat fram, 54,12, är större än standardavvikelsen i denna studie vilken motsvaras av 

ungefär 30. Även Linsley och Shrives (2006, s. 397) kom fram till en högre 

standardavvikelse, 54,54, än den som presenterats i denna studie. Detta kan tyda på 

skillnader i variationen av utlämnad riskinformation mellan Sverige och Storbritannien. 

Det skulle kunna bero på skillnader i redovisningsprinciper som Brockman och Unlu 

(2010, s. 1611) hävdar är avgörande för kvalitén i utlämnad information. Dessutom har 

det i denna studie enbart fokuserats på en och samma bransch vilket kan bidra till 

mindre variationer. Detta då det konstaterats att fördelningen mellan de utlämnade 

riskerna har varit likartad mellan åren 2009 till 2013.  

 

6.3 Sverige och fastighetsbolag 
Den finansiella risken var den överlägset mest utlämnade risken i fastighetsbolagens 

årsredovisningar och utgjorde den tredje största risken i Linsley och Shrives’ (2006, s. 

396) studie. Det är således potentiellt möjligt att finansiell risk, ränterisk i synnerhet, är 

specifik för fastighetsbolagen då den av årsredovisningarna att döma verkar vara den 

mest väsentliga risken. Finansiella risker kan enligt Huffman (2002, s. 35-36) öka 

fastighetsbolagets övergripande riskexponering i stor utsträckning, vilket kan vara en 

orsak till den finansiella riskens utrymme i årsredovisningarna.  Eftersom denna studie 

är relativt färsk kan den räntesituation som uppstod under finanskrisen ha ökat 

betydelsen för just ränterisk. På senare år har dessutom ränteläget i Sverige varit osäkert 

vilket också kan ha ökat betydelsen för ränterisken i fastighetsbolagen. Enligt Lind och 

Lundström (2011, s. 23) är ränterisken för fastighetsbolagen extra påtaglig när gapet 

mellan korta och långa räntor är relativt stort och då måste finansieringsfrågan fattas 

utifrån företagets riskpolicy. Detta är förmodligen den primära källan till ränteriskens 

omfattning i fastighetsbolagens årsredovisningar. Det var vanligt förekommande i de 

undersökta fastighetsbolagen att risker avseende korta och långa räntor nämndes i 

årsredovisningarna. Dessutom var det vanligt med olika derivatinstrument såsom 

ränteswappar för att hantera ränterisken genom att uppnå önskvärd räntebindning. 

 

I Nordlunds och Lundströms (2011, s. 398) undersökning av den kommersiella 

fastighetssektorn i Sverige framgick det också att ränterisken var högst påtaglig bland 

de svenska börsnoterade fastighetsbolagen på grund av en generellt sett hög 

skuldsättningsgrad i dessa bolag. Detta överensstämmer med det faktum att vi i 

undersökningen identifierade finansiell risk som den mest väsentliga risk som 

utlämnades i fastighetsbolagens årsredovisningar. Som tidigare nämnts har nästintill alla 

tidigare studier som denna studie berört identifierat strategisk risk som den risk som det 

utlämnats mest information om vilket inte har gått i linje med denna studie. En viktig 

skillnad är att dessa studier har gjorts i andra länder såsom Storbritannien, Malaysia och 

Italien. Även i PwC:s (2009, s. 5) undersökning kunde finansiell risk konstateras som 

den mest viktiga och då har nordiska, däribland Sverige, marknader undersökts. Varken 
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de internationella studierna eller PwC (2009) har enbart fokuserat på fastighetsbolag. 

Det tycks ändå föreligga internationella skillnader i vilka som är de väsentliga riskerna 

vilket stärks av Nordlund och Lundström (2011, s. 384) som hävdar att svenska 

börsnoterade fastighetsbolag i en internationell jämförelse har en högre 

skuldsättningsgrad. Därav är det naturligt att ränterisken utgör den mest väsentliga i 

dessa bolag vilket även denna studie påvisar. 

 

Vidare menar Nordlund och Lundström (2011, s. 378) att hyreskontrakten utgör den 

mest väsentliga delen vid värdering av en fastighet. Andra faktorer som påverkar värdet 

på en fastighet är enligt Nordlund och Lundström (2011, s. 383) framförallt vakanser, 

avkastningskrav och hyror. Värderingsrisk utgjorde, tillsammans med riskhantering, en 

stor del av riskkategorin strategisk risk i denna studie vilket vittnar om att värdering av 

fastigheter är av stor relevans. Nordlund och Lundström (2011, s. 384) identifierade 

även risker som är förknippade med byggande och handel med fastigheter som viktiga. 

Nordlund och Lundström (2011, s. 383) menar att dessa risker är svåra att upptäcka då 

byggprocessen i form av lokalanpassningar till hyresgäster är tämligen komplexa. Dessa 

typer av risker motsvaras i studien av förvaltningsrisk som är placerad under 

huvudkategorin operationell risk. Det kunde konstateras att förvaltningsrisk var en av de 

dominerande underriskerna bland de operationella riskerna.  

 

Vidare menar Nordlund och Lundström (2011, s. 384) att ovan nämna förvaltningsrisker 

inte är farliga för det finansiella systemet i stort, utan de utgör en mer företagsspecifik 

risk. Det är snarare marknadsrisker och den omdiskuterade ränterisken som utgör de 

farligaste riskerna för det finansiella systemet på marknaden.  

 

PwC:s undersökning som omfattar den nordiska marknaden och däribland Sverige fick 

styrelseledamöter i noterade företag bedöma vilka risker de ansåg som mest väsentliga 

(PwC, 2009, s. 5). Av undersökningen framgick det att styrelseledamöterna ansåg 

finansiell risk som den viktigaste, följt av strategisk risk och operationell risk. Detta 

resultat av PwC:s (2009) undersökning är således identiskt med denna studies resultat 

då vi också kunde konstatera finansiell risk som den mest väsentliga, följt av strategisk- 

och operationell risk. Det är som är intressant är att i PwC:s (2009) undersökning har 

styrelseledamöternas bedömning bestämt utfallet medan utfallet i denna studie har styrts 

av vad företagen skrivit i sina årsredovisningar. En intressant parallell som därmed kan 

dras med stöd av PwC:s (2009) studie är att fastighetsbolagen tenderar att utlämna mest 

information i sina årsredovisningar om de risker som de faktiskt uppfattar som mest 

viktiga. 

6.4 Lagar och bestämmelser 
I empirin upptäcktes det en ökning på 23 procent av utlämnandet av riskinformation i 

fastighetsbolagens årsredovisningar från år 2009 till 2013. Det går således att identifiera 

en trend vilken kan ha flera orsaker. Eftersom kraven i Årsredovisningslagen avseende 

utlämnande av riskinformation i årsredovisningarna har varit oförändrade under hela vår 

undersökningsperiod ser vi inte detta som en orsak till ökningen av riskinformationen.  

 

Det lagkrav som idag finns på att de svenska företagen måste lämna upplysningar om 

deras väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer utgör egentligen ett minimikrav. Det finns 

således utrymme för företagen att utlämna mer information om deras risker än vad lagen 

fordrar. Detta är något som upptäckts bland de börsnoterade fastighetsbolagen där en 

klar majoritet tillägnar egna kapitel åt att redogöra för risker och möjligheter. All 



66 

 

information om risker som utlämnas utöver det som återfinns i förvaltningsberättelsen 

kan ses som ett frivilligt utlämnande i fastighetsbolagen. Det innebär att Tes 4, ”Det 

förekommer ett frivilligt utlämnande av riskinformation i svenska börsnoterade 

fastighetsbolag”, försvaras. Detta stämmer överens med det “frivilliga utlämnandet” 

som Healy och Palepu (2001, s. 418) redogör för. Det handlar om mängden information 

utöver det som krävs som företag frivilligt väljer att utlämna (Healy & Palepu, 2001, s. 

418). Desto mer frivilligt utlämnande menar Healy och Palepu (2001, s. 421) minskar 

kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden är visserligen inte något som undersökts vid 

granskningen av fastighetsbolagens årsredovisningar men det hade varit av intresse att 

se ifall de som utlämnat minst information om risker också har en högre kapitalkostnad.  

 

Antalet meningar som innehåller information om risk i fastighetsbolagens 

årsredovisningar mellan åren 2009 till 2013 varierar från 31 stycken meningar som lägst 

till 156 stycken som mest. En logisk förklaring är att företaget som endast utlämnat 31 

stycken meningar har i princip endast utlämnat den information som 

årsredovisningslagen kräver. Omvänt finns det en potentiell möjlighet att företaget med 

156 stycken utlämnade meningar om risk har en hög grad av frivilligt utlämnande. En 

fråga man då kan ställa sig är huruvida det råder mer informationsasymmetri i det 

företag som enbart utlämnat 31 meningar om risk jämfört med det bolag som utlämnat 

156 meningar om risk. Eftersom endast kvantiteten av utlämnad information har 

undersökts kan vi inte uttala oss om dess kvalité. Enligt Healy och Palepu (2001, s. 425) 

är en viktig del av det frivilliga utlämnandet trovärdigheten i informationen. Det kan 

tyckas att 156 stycken meningar borde leda till högre kvalité än vad 31 stycken 

meningar gör. Dock är det fullt möjligt att de företag som utlämnar mest information 

om risker inte utlämnar någon kvalitativ information och därför minskas inte heller 

informationsasymmetrin mellan företaget och aktieägarna.  

 

Inom kategorin lagstiftning och politik var det underkategorin lag- och regelrisk som 

dominerade. Denna underkategori utgörs främst av risker avseende förändring i 

skattelagstiftning. Detta stämmer överens med Brueggeman och Fisher (2007, s. 387) 

som menar att fastighetsbolag är särskilt utsatta för förändringar i lagstiftning genom 

exempelvis skattelagstiftningen. 

6.5 Informationsasymmetri och agentteorin  
Den ökade mängden av information om företagens risker kan ha sin grund i teorierna 

om informationsasymmetri och agentkostnader. Dessa teorier kan även förklara 

variationerna i mängden information om risker som företagen utlämnat då det har 

observerats stora skillnader mellan fastighetsbolagen.  

 

Healy och Palepu (2001) diskuterar sambandet mellan informationsasymmetrin och 

företagens utlämnande av information. Regleringar som tvingar de ledande 

befattningshavarna i företaget att till fullo avslöja privat information skulle enligt Healy 

och Palepu (2001, s. 408) kunna lösa problemet med informationsasymmetri. En del av 

denna privata information utgörs av information om risker vilket är centralt för denna 

studie. Den informationsasymmetri som nu föreligger på grund av att cheferna i de 

undersökta fastighetsbolagen har mer kunskap om företagets risker än aktieägarna 

skulle således enligt Healy och Palepu (2001) kunna elimineras. Detta genom att 

utlämna all information om företagets risker i de finansiella rapporterna såsom 

årsredovisningarna.  
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I studiens undersökning har stora variationer i mängden utlämnad riskinformation 

upptäckts vilket kan indikera på ett större informationsövertag i de företag som utlämnat 

minst information om risker. En teoretisk förklaring till varför vissa företag väljer att 

utlämna en mindre mängd information om sina risker kan förklaras med bakgrund mot 

problematiken kring Akerlofs (1970) citroner. I likhet med problemet kring citroner 

kommer inte heller chefer i företag att vilja sälja sina aktier till rådande marknadspris 

om de, baserat på den information de besitter, anser att företaget är värt mer. Om 

företaget anser att kostnaden för att utlämna den information som är nödvändig för att 

övertyga marknaden om att företaget är värt mer är för stor så kommer de istället välja 

att behålla informationen inom företaget (Verrecchia, 1983, s. 181).  Dessutom menar 

Abraham och Shrives (2014, s. 104) att företagen besitter mer information än vad de 

väljer att utlämna eftersom företaget själv behöver denna information för att hantera 

sina risker. Det tyder således på att det föreligger informationsasymmetri mellan de 

svenska börsnoterade fastighetsbolagen och dess aktieägare. Det innebär att Tes 5, ”Det 

finns tendenser till informationsasymmetri mellan de svenska börsnoterade 

fastighetsbolagens ledningar och aktieägare”, försvaras.   

 

En annan konsekvens av en lägre mängd utlämnad riskinformation är ökade 

agentkostnader. Agentproblem kan uppstå när företagsledningen har en annan 

inställning gentemot risk jämfört med aktieägarna (Jensen och Meckling, 1976, s. 308). 

Agentkostnaderna torde således vara högre i de fastighetsbolag där minst information 

om risker utlämnats. Detta då det är svårt för aktieägare att avgöra vilka riskpreferenser 

ledningen har när en liten mängd riskinformation utlämnas. Det kan således förekomma 

agentkostnader i de bolag som utlämnar minst information om sina risker. Det innebär 

att Tes 6, ”Det finns tendenser till agentkostnader i svenska börsnoterade 

fastighetsbolag”, försvaras. Återigen är det kvalitén i den utlämnande informationen 

som är av störst betydelse (Healy & Palepu, 2001, s. 406). Healy och Palepu (2001, s. 

406) klargjorde i sin studie att det råder ett samband mellan kvalitén i utlämnandet av 

information och agentkostnader. Kvalitén beror i sin tur på de redovisningsprinciper 

som används i rapporteringen (Brockman & Unlu, 2010, s. 1611). Sveriges relativt höga 

standard vad gäller redovisningsprinciper leder således till ökad kvalité i den 

information som fastighetsbolagen utlämnat om risk i sina årsredovisningar. Dock gäller 

det enbart den lagstadgade delen av informationen. I den mån företaget använder sig av 

ett frivilligt utlämnande finns det inget lagstöd som garanterar dess kvalité. Dock är det 

av betydelse att erinra sig om att samtliga årsredovisningar har granskats av revisorer 

vilket säkerställer en viss grad av kvalité.  

 

Som ovan nämnts är redovisningsprinciperna avgörande för kvalitén i den utlämnade 

informationen. Redovisningsprinciperna ser vi även har betydelse för kvantiteten 

utlämnad information avseende risker. Amran et al (2009, s. 46) som undersökte 

malaysiska företag kom fram till att deras årsredovisningar i snitt utlämnande 20 

stycken meningar om risk. Detta i jämförelse med denna studie som har ett genomsnitt 

på cirka 80 meningar. Linsley och Shrives (2006, s. 396) som undersökt brittiska 

företag har ett genomsnitt på 78 meningar. Amran et al (2009, s. 51) beskriver själva att 

malaysiska företag befinner sig i ett startskede av riskutlämnande. Det föreligger således 

stora skillnader i redovisningsprinciper i Sverige och Storbritannien jämfört med 

Malaysisa där företag opererar i ett mindre utvecklat ekonomiskt klimat 

(Utrikesministeriet, 2014).  
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6.6 Proprietärkostnadsteorin 
Att det enligt studien föreligger stora skillnader i mängden utlämnad riskinformation 

bland fastighetsbolagen tyder på att vissa företag väljer att vara mer återhållsamma i 

informationsutlämnandet. En förklaring till detta kan härledas ur 

proprietärkostnadsteorin (Verrecchia, 1983, s. 181). Depoers (2000, s. 257) kom i sin 

studie fram till att företag är mer transparanta om företagets storlek är större och om 

företaget opererar internationellt. Detta är inga samband som denna studie har testat och 

vi kan därför inte uttala oss om huruvida ett sådant samband föreligger i svenska 

fastighetsbolag. Vidare menar Verrecchia (1983, s. 181) att om företagsledningen alltid 

skulle informera om deras gjorda observationer skulle dåliga nyheter minska värdet på 

företagets aktie. Det skulle således kunna innebära att de företag som väljer att inte 

utlämna någon större mängd information anser att denna information är av negativ 

karaktär och skulle således påverka företaget negativt. För att återigen hänvisa till 

skillnaderna mellan de olika fastighetsbolagen som vi i denna studie har undersökt 

skulle negativ information kunna vara ett skäl till att mängden riskinformation har 

fluktuerat under den undersökta tidsperioden. Företagsledningarnas strategi kan tänkas 

vara att vara mer återhållsam med negativ information om de är oroade över hur den 

informationen skulle mötas av marknadsaktörer och därmed påverka aktiepriset. Det 

skulle således kunna föreligga proprietärkostnader i fastighetsbolagen. Det innebär att 

Tes 7, ”Det finns tendenser till proprietärkostnader i svenska börsnoterade 

fastighetsbolag”, försvaras.  

 

Vidare har Depoers (2000, s. 257) kommit fram till att företag är mer återhållsamma 

med sin information om de är utsatta för mer konkurrens eller om det inom företaget 

finns starka fackföreningsrepresentanter bland de anställda som kan använda 

informationen för att öka sin förhandlingsstyrka i löneförhandlingar. Depoers (2000, s. 

252) har i sin studie uppskattat företagens inträdesbarriärer och förhandlingsstyrka hos 

anställda genom så kallade proxys eller nyckeltal. Det har inte använts några sådana 

nyckeltal för att testa statistiska samband i denna studie. Vi kan därför inte uttala oss om 

huruvida ett sådant statistiskt signifikant samband existerar hos svenska börsnoterade 

fastighetsbolag. Däremot kan det utifrån studiens resultat konstateras att antalet 

meningar mellan de olika fastighetsbolagen skiljer sig åt. Denna skillnad kan eventuellt 

bero på de orsaker som Depoers (2000) redogjort för. Det kan dock inte uteslutas att det 

kan föreligga andra orsaker. 

 

Abraham och Shrives (2014) har studerat kvalitén av riskinformation till skillnad från 

denna studie som fokuserat på kvantiteten av riskinformationen. En koppling som trots 

denna skillnad kan göras är det faktum att Abraham och Shrives (2014) har lyft fram att 

proprietärkostnadsteorin påstår att företag har en tendens att rapportera om mer generell 

riskinformation. De menar därför att företag inom samma bransch har stora likheter när 

det kommer till riskinformationen i årsredovisningen (Abraham & Shrives, 2014, s. 94). 

Detta stämmer in på denna studie då det identifierats en liknande fördelning mellan de 

risker som rapporterats under den tidsperiod vi undersökt. Exempelvis har finansiell risk 

utgjort ungefär hälften av den totala mängd riskinformation som utlämnats vilket 

indikerar på att ungefär samma information utlämnas från år till år. Denna iakttagelse att 

fastighetsbolagen tenderar att ha samma fördelning mellan de risker som utlämnas kan 

således innebära att informationen är av mer generell karaktär. Detta strider dock mot 

proprietärkostnadsteorin som menar att information av mer generell karaktär inte 

förändras på samma sätt över åren som den mer företagsspecifika informationen gör 

(Abraham & Shrives, 2014, s. 94). Eftersom det även identifierats en positiv trend över 
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tid i mängden utlämnad information kan det enligt Abrahams och Shrives (2014) teori 

innebära att utlämnandet av den företagsspecifika riskinformationen har ökat i 

fastighetsbolagens årsredovisningar.  

 

6.7 Summering av analys 
Finansiell risk, i synnerhet ränterisk, identifierades som den mest väsentliga risk som 

fastighetsbolagen utlämnade i sina årsredovisningar vilket Nordlund och Lundström 

(2011, s. 384) förklarar som logiskt med bakgrund mot den relativt höga 

skuldsättningsgraden som svenska fastighetsbolag har. Hög belåningsgrad ökar 

räntekostnaderna vilket gör risken för förändrade räntenivåer högst påtaglig.  

 

Mängden utlämnad riskinformation kunde i studien, i likhet med Rajab och Handley-

Schachler (2009), konstateras ha ökat från år 2009 till 2013. Däremot kunde inte 

Abraham och Shrives (2014) i sin undersökning upptäcka någon väsentlig förändring 

över tid. Något som kan förklara att utlämnandet har ökat är händelser såsom 

Enronskandalen 2001 och finanskrisen 2008 som har lett till ett ökat behov av 

riskhantering i företag såväl som rapportering av de mest väsentliga riskerna.  

 

Stora variationer i mängden utlämnad riskinformation mellan fastighetsbolagen kan 

förklaras av proprietärskostnadsteorin och agentteorin. När företagsledningen står inför 

valet att välja strategi för utlämnande av information måste de göra en avvägning 

mellan att vara mer återhållsamma och riskera högre agentkostnader eller att vara mer 

transparanta och därmed riskera ökade proprietärkostnader (Abraham & Shrives, 2014, 

s. 93; Depoers, 2000, s. 257). Vidare innebär en större mängd utlämnad riskinformation 

en högre grad av frivilligt utlämnande vilket enligt Healy och Palepu (2001) minskar 

både informationsasymmetrin och agentkostnader under antagandet att informationen är 

av god kvalitét.  
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7. Slutsats och rekommendationer 
I denna del kommer det att redogöras för de slutsatser som studien kommit fram till. Vi 

kommer även att diskutera det teoretiska och praktiska bidrag som studien genererat 

samt belysa etiska och samhälleliga aspekter. Slutligen kommer det lämnas 

rekommendationer för framtida studier på området.  

 

7.1 Slutsats 
Problemformuleringen som denna studie ämnar att svara på är; Vilka är de mest 

väsentliga riskerna som svenska börsnoterade fastighetsbolag utlämnar i sina 

årsredovisningar och hur har informationsutlämnandet om risker förändrats mellan 

åren 2009 och 2013? 

 

I denna studie har finansiell risk identifierats som den mest väsentliga risk bland 

börsnoterade svenska fastighetsbolag. Bland de finansiella riskerna är det ränterisk som 

varit klart dominerande. Efter finansiell risk är det strategisk risk och operationell risk 

som är de mest väsentliga riskerna i fastighetsbolagen. Dessa konstateranden är baserat 

på den mängd information som fastighetsbolagen utlämnat i sina årsredovisningar. 

Detta resultat strider således mot tidigare studier som identifierat strategisk risk som den 

mest väsentliga baserat på utlämnad information i årsredovisningar. Dessa studier har 

dock inte gjorts på svensk mark vilket kan förklara skillnader i resultat. Nordlund och 

Lundström (2011) menar att svenska börsnoterade fastighetsbolag har en högre 

skuldsättningsgrad i en internationell jämförelse vilket förklarar varför det i denna 

studie funnits att finansiell risk, ränterisk i synnerhet, utgör den mest väsentliga risken.  

 

Över tid kan det konstateras att den totala mängden utlämnad riskinformation har ökat 

med 23 procent från år 2009 till 2013. I Abraham och Shrives (2014) studie kunde 

ingen förändring konstateras i utlämnad riskinformation mellan åren 2002 och 2007. 

Däremot fann Rajab och Handley-Schachler (2009) att mängden utlämnad 

riskinformation ökat från år 1998 till 2004. Rajab och Handley-Schachler (2009) menar 

att behovet av riskinformation har ökat med bakgrund mot skandaler såsom Enron där 

investerare förlorade miljontals dollar på grund av att företaget tog stora risker utan att 

informera om detta. Det ledde till ökad lagstiftning som ökar kravet på utlämnande av 

riskinformation vilket Rajab och Handley-Schachler (2009) hävdar ligger till grund för 

det ökade informationsutlämnandet. Vi ser dessutom i denna studie som genomförts 6 år 

efter Rajab och Handley-Schachler (2009) att den senaste finanskrisen spelar roll för ett 

ökat informationsutlämnande. Mer specifikt för Sverige och fastighetsbolag kan vara 

det alltmer osäkra ränteläget på marknaden vilket bidrar till en ökad efterfråga av 

investerare på information om hur fastighetsbolagen hanterar dessa risker. 

 

Vidare har det konstaterats en stor variation i mängden utlämnad riskinformation som 

fastighetsbolagen väljer att utlämna. Vissa företag väljer att utlämna mer information än 

andra. Att utlämna stor mängd information ökar proprietärkostnaden samtidigt som 

utlämnandet av en liten mängd information ökar agentkostnaderna. Det senare leder 

även till ett större informationsövertag i företaget gentemot utomstående investerare 

vilket innebär att informationsasymmetri föreligger. Risken för att konkurrenter ska 

utnyttja utlämnad information eller risken för att information som innehåller dåliga 

nyheter orsakar kraftigare volatilitet i aktiepriset kan förklara varför företag inte vill 

utlämna fullständig information. Om företagsledningen vill undvika att aktieägare 

övervakar deras arbete för att säkerställa att målsättningen är att maximera företagets 
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värde kan de erhålla detta genom att utlämna större mängd information. Företaget kan 

således lugna aktieägarna genom att utlämna information om i synnerhet risker för att 

försäkra aktieägarna om att önskvärt risktagande efterlevs. Att företag väljer att utlämna 

större mängd riskinformation vittnar även om ett frivilligt utlämnande. Vi kunde 

konstatera att ungefär 85 procent av fastighetsbolagen hade ett eget kapitel om risker i 

sin årsredovisning. Det innebär en minskad informationsasymmetri i dessa bolag under 

antagandet att informationen är av god kvalité.  

 

Det är även viktigt att belysa den kritik som kan riktas mot denna studies metod. 

Eftersom studien till största del är kvantitativt genomförd innebär det att vi enbart kan 

uttala oss om mängden utlämnad riskinformation. Beretta och Bozzolan (2004, s. 266) 

menar som tidigare nämnts att mängden utlämnad information inte avspeglar kvalitén i 

informationen.  

 

Slutligen kommer det för tydlighetens skull att återkopplas till studiens uppställda teser. 

Nedan besvaras varje tes kortfattat baserat på vad som redan framgått i denna del.  

 

Tes 1: Informationsutlämnandet om risker har förändrats över tid i svenska 

börsnoterade fastighetsbolag.   

Försvaras: Informationsutlämnandet har ökat från år 2009 till 2013 med 23 procent. 

 

Tes 2: Den mest väsentliga risk som svenska börsnoterade fastighetsbolag utlämnar i 

sina årsredovisningar är strategisk risk.  

Bestrids: I denna studie har vi funnit att det utlämnats mest information om finansiell 

risk. 

 

Tes 3: Fördelningen av riskinformationen mellan de olika riskkategorierna är likartad 

över tid.   

Försvaras: Fördelningen mellan riskkategorierna har sett likartad ut mellan åren 2009 

och 2013.  

 

Tes 4: Det förekommer ett frivilligt utlämnande av riskinformation i svenska 

börsnoterade fastighetsbolag.  

Försvaras: Majoriteten av de undersökta fastighetsbolagen tillägnar ett eget kapitel åt att 

redogöra för risker vilket utgör en form av frivilligt utlämnande.  

 

Nedan besvaras Tes 5 till 7 tillsammans. 

Tes 5: Det finns tendenser till informationsasymmetri mellan de svenska börsnoterade 

fastighetsbolagens ledningar och aktieägare  

Tes 6: Det finns tendenser till agentkostnader i svenska börsnoterade fastighetsbolag. 

Tes 7: Det finns tendenser till proprietärkostnader i svenska börsnoterade 

fastighetsbolag. 

Alla försvaras: Det har upptäckts stora variationer i mängden utlämnad riskinformation 

fastighetsbolagen emellan. Det tyder på att det råder större informationsasymmetri i de 

bolag som utlämnar minst information. Det innebär även i dessa bolag att 

agentkostnaderna är högre då aktieägare kan behöva lägga fler resurser på att övervaka 

företagsledningens arbete. I de bolag som utlämnar minst information kan det föreligga 

proprietärkostnader som bidrar till att bolaget anser att det är för kostsamt att utlämna 

mer information.   
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7.2 Teoretiskt bidrag 
Denna studie har bidragit med kunskap inom forskningsområdet för utlämnande av 

riskinformation. Mer specifikt har det bidragits med kunskap om utlämnande av 

riskinformation hos börsnoterade fastighetsbolag i Sverige då inga tidigare studier tittat 

uteslutande på denna bransch. Syftet med studien var delvis att undersöka om 

informationsutlämnandet om risker i årsredovisningar tillhörande börsnoterade 

fastighetsbolag har utvecklats mellan åren 2009 och 2013. Detta har undersökts genom 

en kvantitativ innehållsanalys av totalt 80 årsredovisningar.  

 

Syftet med studien var även att identifiera de mest väsentliga riskerna som svenska 

börsnoterade fastighetsbolag är särskilt utsatta för. Inom detta område har det inte 

funnits tillgång till någon källa som specifikt behandlat risker som är karaktäristiska för 

svenska börsnoterade fastighetsbolag. Istället har olika källor kombinerats och därför 

utgör denna kunskap en av studiens största teoretiska bidrag. Risker och riskhantering 

bland företag är idag ett växande ämne och kombinationen med företags 

informationsutlämnande applicerat på svenska börsnoterade fastighetsbolag gör denna 

studie unik i sitt slag.  

 

7.3 Praktiskt bidrag 
Innehållsanalysen har varit av omfattande karaktär då all icke-numerisk information har 

kodats både genom noggrann granskning men även genom ordsökning med väl utvalda 

sökord. Eftersom den senare delen av innehållsanalysen inte återfunnits i tidigare studier 

som tagits del av har det även bidragits med praktisk kunskap inom området för 

innehållsanalys.  

 

Vidare har denna studie som tidigare nämnts bidragit med kunskap om vilka de 

väsentliga riskerna är för börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. Det är kunskaper som 

är nyttig för företagets intressenter men i synnerhet för investerarna. För att investerare 

ska kunna uppskatta företagets riskprofil är kunskaper om de väsentliga riskerna av 

betydelse. Eftersom investerare med denna studie har kunskap om att fastighetsbolagen 

utlämnar mest information om finansiell risk kan investerarna tolka detta som ett tecken 

på att finansiell risk hanteras väl av fastighetsbolagen. Mängden information om 

finansiell risk indikerar på en stor medvetenhet om dessa risker. Med denna kunskap 

kan investerare istället använda sina resurser till att mer noggrant undersöka de risker 

som det utlämnas minst information om. Detta då investerarna inte kan vara lika 

övertygade om att fastighetsbolagen är medvetna om dessa risker och att dessa hanteras 

väl. 

 

Dessutom är det intressant för fastighetsmarknaden i stort att utifrån denna studie få en 

uppfattning om vilka risker som det utlämnas mest information om. Det har inte gjorts 

någon liknande studie tidigare vilket gör att denna studie bidrar med något nytt. 

Fastighetsbolagen får även med denna studie en inblick i förändringen av utlämnandet 

av riskinformation. Detta kan vara intressant ur företagets perspektiv då de kan jämföra 

hur de förhåller sig till fastighetsbolagen i genomsnitt. Vidare kan det hjälpa 

fastighetsbolagen att avgöra huruvida nyttan att utlämna mer information överstiger 

kostnaden förenad med utlämnandet.  
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7.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
En viktig del att beakta i denna studie är dess samhälleliga-, etiska- och sociala aspekter. 

Ett ämne som behandlar detta är forskningsetik. Forskningsetik handlar både om att 

minska problem som kan uppstå inom och utom forskningen, så kallad inom- och utom-

vetenskaplig forskningsetik (Forsman, 2014, 1997, s. 12). Forsman (2014) nämner dock 

att det inte alltid är självklart att vetenskaplig etik delas upp enligt detta sätt. 

 

Inomvetenskaplig forskningsetik behandlar problem som kan uppstå inom forskningen 

vilket främst berör tillförlitligheten i forskningsresultatet (Forsman, 1997, s. 

12).  Felaktig forskning, exempelvis förfalskning av resultat, anses som högst oetiskt av 

flera skäl (Forsman, 2014). Det kan resultera i slöseri av resurser som hade kunnat 

användas för bättre forskning (Forsman, 2014). Forsman (2014) menar vidare att 

felaktig forskning även ökar risken för att personer skadas ekonomiskt, fysiskt eller 

psykiskt. För att förhindra detta menar Forsman (1997, s. 12) att man som forskare bör 

ha i åtanke att inte förfalska, plagiera eller stjäla data eller texter. Detta är något vi som 

författare i denna studie haft i åtanke. Vi har i det längsta försökt hålla oss transparanta 

och angivit metoder och tillvägagångssätt för att möjliggöra en framtida replikation. 

Bryman och Bell (2013, s. 179) menar att en replikation kan identifiera skevheter och 

bristande objektivitet i forskning. Således skulle en framtida replikation blotta eventuell 

subjektivitet och förfalskning av studiens resultat. För att undvika en sådan situation har 

vi resonerat som så att ett ärligt mediokert resultat väger tyngre än ett revolutionerande 

falskt resultat. Sannolikheten för att resultatet av en replikation skulle bli identiskt som 

resultatet av denna studie kan naturligtvis diskuteras. Detta är något som är svårt att 

förutspå men som författare har vi försökt möjliggöra en replikation genom att lämna 

bästa möjliga förutsättningar för detta. 

 

Inom ramen för inomvetenskaplig forskning finns även bemötande och förhållningssätt 

till kollegor (Forsman, 1997, s. 12). Forsman (1997, ss. 22-23) lyfter framförallt fram 

hur samspelet mellan kollegor ser ut på en arbetsplats där flera forskare har sin egen 

forskning. I en sådan miljö finns det både möjligheter att kunskap kan alstras genom 

samarbeten men även risker för en dålig stämning om personer blir beslagtagna på sina 

forskningsframsteg (Forsman, 1997, ss. 22-23). Vi har genomgående under 

arbetsprocessen eftersträvat ett trevligt bemötande och förhållningssätt till 

uppsatskollegor som vi varit i kontakt med under tiden för skrivandet av arbetet. En 

aspekt som Forsman (1997, s. 22) talar om är risken för sabotage av experiment. Detta 

är något som vi inte har misstanke om att ha utsatts för. Vi har inte heller haft motiv att 

sabotera för någon annan. Risken för detta har dock funnits då vi under 

arbetsseminarierna (WIP-seminarierna) både utlämnat det egna materialet samt tagit del 

av andra studenters arbeten. Dock anser vi att denna risk har varit väldigt liten då 

materialet granskats av flera personer samt att en handledare medverkat under 

seminarierna. Det torde således ha upptäckts om någon student försökt sabotera eller 

stjäla material från andra studenters arbeten.  

 

Det är även viktigt att beakta problem som kan uppstå utanför forskningen. Forsman 

(1997, s. 12) menar att detta främst handlar om hur omvärlden påverkas av studiens 

resultat. De frågor som vanligast uppkommer här är hur experimentsobjekt (människor 

eller djur) påverkas samt konsekvenser av forskningen (Forsman, 1997, s. 12). Även 

Vetenskapsrådet (2002) lägger stor vikt vid detta i deras forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet (2002, s. 5) menar att forskare måste göra en avvägning mellan det så 

kallade forskningskravet och individskyddet. Forskningskravet innebär enligt 
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Vetenskapsrådet (2002, s. 5) att individer i samhället har rätt till ett visst inflytande över 

forskningens kvalité.  Individskyddet, å andra sidan, beskrivs som ett berättigat krav 

från samhällets individer att inte utsättas för kränkningar, förödmjukelse, fysisk- eller 

psykisk skada (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  

 

Individskyddet som är grundläggande för etiska aspekter av forskning är vidare 

uppdelat på fyra huvudkrav vilka är informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Med 

informationskravet avser Vetenskapsrådet (2002, s. 7) att alla parter som berörs av 

forskningen ska informeras om dess syfte samt en kort beskrivning om hur studien 

genomförs. Det är särskilt viktigt att forskaren lyfter fram eventuella konsekvenser av 

undersökningen som kan leda till skada eller skapa obehag (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7). Vetenskapsrådet (2002, s. 7) skiljer vidare på tre typer av undersökningar beroende 

på hur aktiva eller passiva undersökningsdeltagarna är. För denna studie faller 

undersökningen inom Vetenskapsrådets andra kategori, i vilken deltagarna är passiva 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 8). Vetenskapsrådet (2002, s. 8) menar att det är upp till 

forskaren att bedöma från fall till fall om berörda parter ska informeras i en sådan 

undersökning. Aspekter som bör vägas in i detta är projektets storlek, typ av variabler 

som undersöks etcetera (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8). I denna studie har vi valt att inte 

informera fastighetsbolagen att de är under granskning. Detta motiveras dels av att det 

är offentliga handlingar som granskats som gemeneman kan ta del av. Vi anser att 

resultatet av denna studie varken skadar eller skapar obehag bland fastighetsbolagen. 

Denna granskning av deras årsredovisningar är inom ramen för vad fastighetsbolagen 

bör förvänta sig. Oavsett om fastighetsbolagen är informerade om denna granskning kan 

de inte påverka materialet som granskas eftersom årsredovisningarna redan är 

publicerade. Diskussionen kring informationskravet hade kunnat vara annorlunda om 

studien avsåg att granska framtida årsredovisningar. Om fastighetsbolag fått ta del av 

sådan information hade de haft möjlighet att påverka innehållet i årsredovisningarna, i 

synnerhet informationen om risker. Detta hade troligen skadat studiens resultat då det 

granskade materialet tappar sin trovärdighet.  

 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 14) att uppgifter som samlats 

in endast får användas i forskningsändamål. Vetenskapsrådet (2002, s. 14) understryker 

att uppgifter som ligger till grund för forskningen inte får användas för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål. Vi har inte för avsikt att sälja eller ge ut de 

uppgifter som ligger till grund för denna studie. Eftersom meningarna som har samlats 

in finns tillgänglig kostnadsfritt i årsredovisningarna skulle dessa troligen ha ett lågt 

värde i en kommersiell affär. Datan som har samlats in är dessutom 

upphovsrättsskyddad vilket skulle innebära att en kommersiell affär innebära lagbrott. 

Risken för att uppgifterna skulle användas för ett sådant ändamål är således närmast 

obefintligt och innebär att nyttjandekravet är uppfyllt. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna innehar rätten att själva bestämma över deras 

medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Precis som 

informationskravet menar Vetenskapsrådet (2002, s. 9) att detta beror krav på 

undersökningsdeltagarnas deltagandegrad. Deltagarnas samtycke har inte efterfrågats i 

den utförda granskningen av deras årsredovisningar. Detta är i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002, s. 9) ståndpunkt vilken är att samtycke i undersökningar vilka 

karaktäriseras av passiva deltagare inte krävs.  
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Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2002, s. 12) inkluderar i individskyddet är 

konfidentialitetskravet. Detta krav berör sekretess och tystnadsplikt i användandet och 

lagringen av uppgifter som använts i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Den data som använts har inte förbundits till något avtal om tystnadsplikt, vilket igen 

motiveras av det faktum att den är inhämtad från offentliga handlingar. Däremot har inte 

företagens namn angetts i denna studie när vi redogjort eller analyserat resultatet av 

studien. Denna anonymitet har applicerats med avsikt att inte kränka eller hänga ut 

något utav de fastighetsbolag som vi granskat. Studien syftar inte till att peka ut 

specifika bolag, utan att identifiera mönster som föreligger i fastighetsbolagsbranschen. 

På så sätt har vi därför minskat den eventuella skada som kan orsakas av denna studie 

kan. Det förekommer dock enskilda fall i studien där det källhänvisats till specifika 

företag och där har företagets namn framgått. Detta då exemplifierade kodade meningar 

utgör citat och som därmed måste källhänvisas till. I appendix 2 framgår namnen på de 

fastighetsbolagen som ingått i undersökningen. Detta anser vi dock inte riskerar att 

kränka eller hänga ut något företag då det inte avslöjar företagets mängd utlämnad 

riskinformation eller hur denna förändrats över tid.  

 

Utomvetenskaplig forskningsetik handlar som tidigare nämnts även om konsekvenser 

som kan uppstå till följd av forskningen. Forsman (1997, s. 92) menar att konsekvenser 

av forskning både påverkar forskarsamhället och samhället utanför. Vem som bär 

ansvaret för dessa konsekvenser menar Forsman (1997, ss. 93-94) är en vattendelare där 

vissa hävdar att det fulla ansvaret ligger hos forskaren samtidigt som andra hävdar att 

ansvaret ligger hos politiker. För att helt undvika konsekvenser av forskning skulle det 

mest effektiva sättet vara att inte forska alls men detta understryker Forsman (1997, s. 

93) är en orealistisk lösning. En annan viktig aspekt som Forsman (1997, s. 94) lyfter är 

svårigheten som forskaren har att i förväg veta vilka konsekvenser som dennes 

forskning kan komma att ha på samhället i stort. Det kan således endast spekuleras i 

konsekvenser som kan uppkomma till följd av denna studie. En konsekvens av denna 

studie som skulle kunna tänkas ändra fastighetsbolagens utlämnande av riskinformation 

är att de lägger större vikt vid kvantiteten än vid kvalitén då vi fokuserar på kvantiteten i 

denna studie. Tidigare forskning menar dock att kvalitén och transparensen av 

informationen är av större nytta för aktieägare än mängden av informationen (Beretta & 

Bozzolan, 2004, s. 266; Abraham & Shrives, 2014, s. 92). Vi vill i samband med detta 

rekommendera fastighetsbolag att göra en avvägning mellan kvantiteten av 

riskinformationen och kvalitén i den riskinformationen som de väljer att utlämna i sina 

årsredovisningar.  

 

7.5 Rekommendationer till vidare studier 
 

 Ett förslag till framtida studier är att undersöka utlämnandet av riskinformation 

under ett längre tidsspann, alternativt undersöka utvalda år före och efter år 

2005. Detta för att se hur utlämnandet av risk har förändrats av lagändringen 

som genomfördes år 2005. En sådan studie genomfördes i Storbritannien år 

2009 av Rajab och Handley-Schachler och vi hänvisar därför vidare till den för 

mer information.  

 

 Ett annat förslag till framtida studier är att göra en liknande studie som vi har 

genomfört men att utgå från en kvalitativ metod. Det skulle innebära mer fokus 

på tolkningen av riskinformationen. Det skulle även innebära att kvalitén av 

informationen snarare analyseras än mängden. Det kan exempelvis innebära att 
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informationen i årsredovisningarna separeras beroende på om informationen 

avser framtida, nutida eller historiska risker. Detta då tidigare forskning menar 

att information som är mer framåtblickande är av större nytta för investerare.

   

 

 För att spinna vidare på förslaget om kvalitativ metod så är ett annat förslag på 

framtida studier att genomföra en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. 

Detta för att undersöka vilka företag som utlämnar mest information om risker 

kvantitativt sett och vilka företag som utlämnar mest kvalitativ information om 

risker. Det vore intressant att ta reda på om de företag som utlämnar mest 

information också utlämnar mest kvalitativ information.  

 

 En framtida studie skulle även kunna lägga mer fokus på att separera den 

lagstadgade och det frivilliga utlämnandet av riskinformation. Det skulle då 

kunna undersökas huruvida det lagstadgade utlämnandet eller det frivilliga 

utlämnandet har förändrats över tid. Utifrån detta skulle slutsatser kunna dras 

om förändringen i utlämnandet är en respons på förändrade lagkrav och normer 

eller för att företagen själva upplever ett ökat behov av att utlämna mer 

information.   

 

 Ytterligare ett förslag är att göra en fortsättningsstudie av denna studie. 

Mängden utlämnad riskinformation som undersökts i denna studie skulle kunna 

ställas mot fastighetsbolagens kapitalkostnad. Healy och Palepu (2001, s. 421) 

menar att ett ökat frivilligt utlämnande minskar kapitalkostnaden. Detta hade 

varit intressant att applicera på de svenska börsnoterade fastighetsbolagen. 

  

 

 En annan fortsättningsstudie som skulle kunna göras är statistiskt testa denna 

studies resultat. Exempelvis skulle mängden riskinformation som utlämnats 

kunna testas mot variabler som testats i andra studier såsom Linsley och Shrives 

(2006) och Depoers (2000). Det skulle även kunna testas om mängden 

information signifikant har ökat över tid som Rajab och Handley-Schachler 

(2009).  
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8. Sanningskriterier 
I denna del kommer studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet att behandlas. 

Dessa är viktiga för att få en uppfattning om studiens trovärdighet, replikerbarhet samt 

möjlighet att generalisera resultatet till en större grupp. 

8.1 Validitet 
Med validitet menas huruvida man lyckats mäta det man avsett att mäta i sin studie 

(Lantz, 2014, s. 42). Sapsford och Jupp (1996, s. 1) menar att begreppet syftar på 

huruvida den valda forskningsmetoden och forskningsdesignen genererar trovärdiga 

slutsatser. Det handlar således om att ta reda på om forskningens bevis är robusta nog 

för de tolkningar som vilar på dem (Sapsford & Jupp, 1996, s. 1). Systematiska fel i 

datainsamlingen eller planeringsfel är exempel på företeelser som kan rubba studiens 

validitet (Lantz, 2014, s. 42-43). Insamling av data genomfördes med hjälp av databasen 

Business Retriever för att identifiera samtliga börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. I 

denna insamling noterades att två företag inkluderades i urvalet som inte huvudsakligen 

ägnar sig åt uthyrning och förvaltning av fastigheter. Det har således funnits i åtanke att 

det föreligger en risk för att företag som ägnar sig åt uthyrning och förvaltning av 

fastigheter exkluderats i studiens urval.  

 

Viktigt för att stärka studiens validitet menar Lantz (2014, s. 43) är att använda rätt 

mätinstrument och forskningsdesign. Denna studie har ett syfte som kan delas upp i två 

delsyften. Ett delsyfte var att undersöka mängden utlämnad riskinformation samt 

huruvida denna mängd förändrats över tid. Det andra delsyftet var att uppskatta vilka 

som är de mest väsentliga riskerna som fastighetsbolag exponeras för. För att uppskatta 

detta har vi valt, baserat på studiens frågeställning, att utgå från en kvantitativ 

forskningsmetod. Som tidigare nämnts är en kvantitativ studie bättre lämpad då den 

syftar till att samla in och kvantifiera data. Denna studies slutsatser har baserats på 

mängden meningar som innehåller information om fastighetsbolagens risker. Det har 

exempelvis antagits att den mest väsentliga risken som fastighetsbolagen exponerats för 

är den som det utlämnas mest information om. Att utgå från en renodlad kvantitativ 

metod har kritiseras av tidigare forskare (Beretta och Bossolan, 2004, s. 266). Trots 

denna kritik har vi valt att använda kvantitativ metod då studien syftar till att upptäcka 

mängden information. Dessutom har vi i denna studie utgått från tidigare studier som 

använt kvantitativ metod och för att kunna jämföra studiens resultat med de tidigare 

studier är en förutsättning att metoderna är så lika som möjligt (Lindsley & Shrives, 

2006; Abraham & Shrives, 2014).  

 

Inom ramen för kvantitativ metod har en innehållsanalys använts i denna studie som ett 

verktyg för att kunna granska fastighetsbolagens årsredovisningar. Detta verktyg eller 

tillvägagångssätt karaktäriseras just av att text omvandlas till empirisk data. Då detta 

varit en viktig process för att besvara studiens frågeställning har vi inte undersökt något 

annat tillvägagångssätt. Kombinationen av innehållsanalys och kvantitativ är inte alla 

gånger helt optimal då författare menar att det kan vara svårt att erhålla en helt renodlad 

kvalitativ eller kvantitativ innehållsanalys (Lindgren, 2011, s. 271). Baserat på detta 

hade ett alternativ varit att utgå från en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Bryman och Bell (2013, s. 646) menar dock att forskningsmetoden 

måste passa ihop med frågeställningen och i detta fall ansåg vi att en kvantitativ metod 

var bäst lämpad. Vidare understryker Bryman och Bell (2013, s. 646) att en 

kombination av flera metoder nödvändigtvis inte gör studie bättre och att det dessutom 

kräver mer resurser. Tiden som är avsatt för denna studie har varit begränsad och därför 
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måste tiden användas på ett effektivt sätt för att kunna generera ett bra resultat. Därför 

hade en kombinationsmetod inte resulterat i ett bättre resultat för denna studie. Vi anser 

således att rätt forskningsmetod har valts som stärker studiens validitet.  

 

En studie med hög validitet karaktäriseras enligt Sapsford & Japp (1996, s. 1) av att 

“The data do measure or characterize what the authors claim, and that the 

interpretations do follow from them.5” (Sapsford & Jupp, 1996, s. 1). I avsnitt 5.8 i 

denna studie har resultatets robusthet undersökts genom en känslighetsanalys. Enligt 

känslighetsanalysen krävs det att många meningar ska ha kodats felaktigt för att de 

slutsatser som dragits inte längre är giltiga. Detta tyder således också på en hög 

validitet.  

8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Lantz (2014, s. 40) om hur tillförlitliga studiens resultat är. 

Det handlar således om hur stort utrymme för slumpfel det finns i studien (Lantz, 2014, 

s. 41). Bell (2006, s. 117) förklarar att reliabilitet är ett mått på hur väl studiens 

tillvägagångssätt eller instrument ger samma resultat vid upprepade tillfällen. Materialet 

som har kodats i denna studie är sekundärdata i form av historiska årsredovisningar som 

finns tillgänglig för allmänheten genom bolagens hemsidor. Eftersom 

årsredovisningarna är historiska dokument är risken minimal att dess innehåll skulle 

förändras vid en replikation av denna studie. Det föreligger dock en risk för att antalet 

meningar som kodas antingen minskar eller ökar beroende på den forskare som kodar 

om denna studie. Denna risk har försökt minimeras genom att upprätta beslutsregler (se 

appendix 1).  

 

Risken för att kodningen inte blir likartad ökar även när en innehållsanalys genomförs 

av flera kodare. Ett sätt att kringgå detta är återigen genom att använda sig av 

beslutsregler vilka har förutbestämts. Vidare hänvisar Bryman och Bell (2013, s. 315) 

detta till interbedömarreliabilitet vilket mäter just huruvida kodarna är konsekventa 

mellan varandra. Bryman och Bell (2013, s. 315) berör även intrabedömarreliabilitet 

som handlar om huruvida kodarna är konsekventa över tid. Både inter- och 

intrabedömarreliabilitet är ett slags mått på studiens reliabilitet och är därför viktig för 

oss att ta hänsyn till. Bryman och Bell (2013, s. 314-315) föreslår en provstudie för att 

bedöma dessa reliabilitetsmått. Som tidigare nämnts är detta något vi gjort i samband 

med formuleringen av beslutsreglerna. Tack vare denna “testkodning” kunde scenarion 

identifieras där vi tänkte olika och därmed kunde en beslutsregel formuleras som 

klargjorde hur kodningen skulle ske i dessa fall. Detta anser vi stärker 

innehållsanalysens reliabilitet.  

 

En intressant aspekt av validitet och reliabilitet är hur dessa sanningskriterier förhåller 

sig till varandra. Bell (2006, s. 118) menar ett en fråga som ingått i en intervju eller 

enkät kan ha låg validitet och har därför även låg reliabilitet. Däremot menar samma 

författare att det motsatta inte gäller, det vill säga att en fråga med hög validitet även har 

hög reliabilitet (Bell, 2006, s. 118). Även Holme och Solvang (1997, s. 167-168) menar 

att en studie med hög validitet och hög reliabilitet kan vara svåra att uppnå då de är en 

liten aning ömsesidigt uteslutande. I denna studie har det eftersträvats en hög validitet 

framför en hög reliabilitet. Detta då vi är medvetna om att studiens tillvägagångssätt i 

form av innehållsanalys ställer höga krav på kodaren.  
                                                      
5 Översatt till svenska: ”Datan mäter eller karaktäriserar vad författaren hävdar, och att tolkningarna 

följer av dem”.  
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8.3 Generaliserbarhet 
En viktig aspekt är studiens generaliserbarhet. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 129) 

kan ett resultat endast generaliseras till den grupp urvalet gjorts från. Detta innebär 

således att studiens resultat endast kan generaliseras till de svenska börsnoterade 

fastighetsbolagen. Om vi vill utvidga studiens generalisering, till alla fastighetsbolag i 

Sverige, måste det göras med försiktighet (Bryman & Bell, 2013, s. 130). Bryman och 

Bell (2013, s. 130) menar att det kan finnas faktorer som gör att resultatet i gruppen är 

annorlunda jämfört med andra grupper. Det innebär att det i denna studie kan finnas 

begränsningar i att generalisera resultatet till alla svenska fastighetsbolag. En faktor som 

kan spela roll är det faktum att studien undersöker börsnoterade fastighetsbolag vars 

årsredovisningar har högre krav ställda på sig jämfört med icke-noterade bolag. Det 

leder till att sannolikheten är högre att de granskade företagen i denna studie uppvisar en 

högre grad av utlämnande av riskinformation jämfört med icke-noterade 

fastighetsbolag. Däremot är det fullt möjligt att icke-noterade fastighetsbolag uppvisar 

samma trend över tid vad gäller utlämnandet av riskinformation. Ur det avseenden kan 

det därför finnas möjlighet att generalisera resultatet. Dock anser vi att studiens 

totalundersökning utgörs av för få enheter för att på ett säkert sätt kunna generalisera 

resultatet till en större grupp. 
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Appendix 

Appendix 1 - Beslutsregler  
 

Praktiskt tillvägagångssätt vid innehållsanalys 
 

1. Börja med att koda avsnittet som är avsett för ”risker och möjligheter” (eller 

liknande titel). Om det i detta avsnitt hänvisas vidare till noter, koda även dem.  

 

2. Gör en sökning på nyckelord (se nedan).  
 
Löpande beslutsregler: 

 Koda inte meningar från redovisningsrapporter (balans- och resultaträkning).  

 Koda inte figurer eller tabeller. 

 Koda inte rubriker.  

 Koda inte mening som innehåller information om risker avseende revisionen. 

 Koda inte meningar som innehåller information om kalkylränta och 

avkastningskrav på företagets aktie.  

 Om en mening innehåller information om flera risker som inte ligger i samma 

huvudkategori kodas meningen till den riskkategori som meningen domineras 

av. Om meningen inte domineras mer av någon risk kan valet av kategori väljs 

fritt.  

 Det är viktigt att skilja mellan väsentliga händelser och väsentliga risker. Koda 

inte meningar som beskriver specifika händelser.  

 Vid kodningen av meningar ska vi inte övertolka innehållet. Alltså inga 

underliggande budskap eller ”läsning mellan raderna”. Det ska med andra ord 

tydligt framgå att det handlar om risk. 

 Vi ska oftast koda meningar som innehåller ordet ”risk”. 

 Meningar som innehåller information om hur företaget hanterar risk till exempel 

med derivatinstrument såsom säkringar och swappar, kodas till kategorin 

riskhantering. Men om meningen innehåller information om hur en specifik risk 

hanteras kodas den på den specifika risken. Exempelvis ränteswappar kodas till 

ränterisk.  

 Meningar som innehåller information om diversifiering av kundsegment, 

kundstock eller kontraktsportfölj kodas också till kategorin ”riskhantering”. 

Detta eftersom diversifiering är en metod för att reducera risk (Hull, 2012, s. 

600).  

 Meningar som innehåller information om att företaget är beroende av 

nyckelpersoner i verksamheten kodas till underkategorin ”allmän och övrig 

strategisk risk”.  

 Meningar som innehåller information om företagets allmänna risktagande, 

risknivå eller risk profil kodas till underkategorin ”allmän och övrig strategisk 

risk”.  

 Meningar som innehåller information om kalkylränta eller avkastningskrav för 

fastigheter kodas till underkategorin ”värderingsrisk”.  

 Meningar som vi är osäkra på om de ska kodas placeras i den tillfälliga 

kategorin “osäker”. Dessa meningar tas sedan upp till diskussion.  

 När ordsökningen får träffar på ord som ligger under avsnittet “risker och 

möjligheter” ska dessa inte kodas. Detta för att samma mening inte ska kodas 

flera gånger.   
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 När ordsöken får träffar på ord som ligger i årsredovisningens ordlista ska dessa 

inte kodas. Detta är ett tillägg för att underlätta förståelsen av årsredovisningen 

och vi anser därför att informationen i ordlistan i detta sammanhang är 

irrelevant.  

 

 

Nyckelord 
Risk 

Osäkerhet 

Exponera 

Exponering 

Bero 

Påverka 

Viktig 

Förändra
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Appendix 2 – Fastighetsbolag som ingått i studien 

 

 AB Sagax 

 Atrium Ljungberg AB 

 Castellum AB 

 Catena AB  

 Corem Property Group AB 

 Diös Fastigheter AB 

 Fastighets AB Balder 

 FastPartner AB 

 HEBA Fastighets AB 

 Hufvudstaden AB 

 Klövern AB 

 Kungsleden AB 

 L E Lundbergföretagen AB 

 SSE Fabege 

 Wallenstam AB 

 Wihlborgs Fastigheter AB 
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Appendix 3 – Riskkategorier 
 

 

BRANSCHSPECIFIK RISK  

  
Hyresintäktsrisk Risken för att hyresgäster inte kan betala sina hyror i tid. 

Vakansrisk Risken för låg uthyrningsgrad på lägenheter, lokaler och kontor. 

  

  FINANSIELL RISK 

 

  
Kredit- och motpartrisk 

Risk att en motpart i en transaktionsöverenskommelse inte har 

möjlighet eller vilja att betala i enlighet med överenskommelsen. 

Likviditetsrisk 

Risken att inte ha tillgång till likvida medel eller risken att inte 

kunna omvandla en tillgång till likvida medel på grund av en 

marknad med för få transaktioner.  

Råvarurisk Risken för att pris på el, värme och vatten förändras. 

Ränterisk Risken för förändringar i marknadsräntor. 

Valutarisk Risken för förändringar i valutakurser. 

Övrig och allmän finansiell risk 

Finansiell risk i allmänhet, finansiell riskhantering, samt annan 

finansiell risk som inte tillhör någon kategori ovan (t.ex. 

refinansieringsrisk) 

  

  LAGSTIFTNING OCH 

POLITIK 

 

  
Kontraktrisk Risken för att hyreskontrakt ändras eller bryts av motpart. 

Lag- och regel risk 
Risken för förändringar i lagstiftning, regler eller 

rekommendationer.  

Politisk risk 
Risken för politisk kris eller risken för politiska beslut som har en 

negativ påverkan på företaget. 

Övrig och allmän lag- och regel 

risk 

Risker associerade med lagstiftning och politik i allmänhet samt 

annan risk avseende lagstiftning och politik som inte tillhör någon 

kategori ovan.  
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  MARKNADSRISK 

 

  
Aktiepris Risken för fluktuering i aktiepriset. 

Konjunkturfluktuation 

Risken för konjunktursvängningar, risken för minskad ekonomisk 

tillväxt samt risken för förändringar i utbud och efterfrågan på 

marknaden.  

Prisrisk Risken för förändringar i fastighetspriser. 

Övrig och allmän marknadsrisk 
Marknadsrisk i allmänhet samt annan marknadsrisk som inte tillhör 

någon kategori ovan.  

   

OPERATIONELL RISK 

 

  
Arbetsmiljörisk 

Risken för att anställda åsamkas skador p.g.a. farlig eller ohälsosam 

arbetsplats.  

Förvaltningsrisk 

Risker associerade med förvaltningen av fastigheter. Det kan t.ex. 

handla om risken för förändringar i driftkostnader och risken för 

oförutsedda kostnader. 

Interna processer 
Risken för misslyckanden i interna processer och transaktioner som 

beror på antingen tekniska eller mänskliga faktorer. 

Internkontroll 
Risken för felaktigheter i finansiella rapporter samt risken för ett 

bristande internt kontrollsystem.  

Miljörisk 

Risken att företaget hålls ansvarig p.g.a. att de åsamkat negativ 

klimatpåverkan enligt miljöbalken eller risken att företaget drabbas 

av externa händelser som t.ex. jordbävning och väderkatastrofer.  

Personalrisk Risken för att enskilda anställda begår brott. 

Övrig och allmän operationell risk 
Operationell risk i allmänhet samt annan operationell risk som inte 

tillhör någon kategori ovan.  
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STRATEGISK RISK 
 

 
 

Investeringsrisk Risker associerade med större investeringar samt fastighetsförvärv.  

Konkurrens Risken för att konkurrens får negativ påverkan på företaget.  

Lokalisering Risken för att lokalisering av fastigheter är olönsam.  

Portföljinvesteringsrisk Risker associerade med aktieinnehav i andra bolag (portföljbolag).  

Rykte Risken att företagets rykte påverkas negativt.  

Värderingsrisk 
Risker associerade med värdering av fastigheterna. Kan avse risker 

vid intern värdering samt risken för sjunkande marknadsvärde.   

Riskhantering Hur företaget hanterar sina risker (t.ex. riskpolicy, diversifiering). 

Övrig och allmän strategisk risk 

Strategisk risk i allmänhet, risker associerade med företagets 

målsättning samt annan strategisk risk som inte tillhör någon 

kategori ovan.  
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Appendix 4 – Empiri 
 

Riskkategorier, antal meningar 

 

BRANSCHSPECIFIK 

RISK 2009 2010 2011 2012 2013 

Hyresintäktsrisk 44 68 63 47 60 

Vakansrisk 47 42 44 44 56 

      SUMMA 

BRANSCHSPECIFIKA 

RISKER 91 110 107 91 116 

      
FINANSIELL RISK 2009 2010 2011 2012 2013 

Kredit- och motpartrisk 70 74 78 92 89 

Likviditetsrisk 22 23 22 26 24 

Råvarurisk 16 15 23 19 20 

Ränterisk 189 193 196 194 192 

Valutarisk 35 39 38 45 38 

Övrig och allmän finansiell 

risk 192 195 203 195 206 

      SUMMA FINANSIELL 

RISK 524 539 560 571 569 

      LAGSTIFTNING OCH 

POLITIK 2009 2010 2011 2012 2013 

Kontraktrisk 0 2 1 3 1 

Lag- och regel risk 19 25 25 27 28 

Politisk risk 0 1 0 1 1 

Övrig och allmän lag- och 

regel risk 6 18 14 12 14 

      SUMMA 

LAGSTIFTNING OCH 

POLITIK 25 46 40 43 44 

      

MARKNADSRISK 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiepris 6 5 6 5 4 

Konjunkturfluktuation 14 26 27 44 37 

Prisrisk 2 2 1 1 1 

Övrig och allmän 

marknadsrisk 23 17 29 26 32 
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      SUMMA 

MARKNADSRISK 45 50 63 76 74 

OPERATIONELL RISK 2009 2010 2011 2012 2013 

Arbetsmiljörisk 7 10 10 15 17 

Förvaltningsrisk 41 49 53 55 63 

Interna processer 8 7 12 10 16 

Internkontroll 39 43 55 60 44 

Miljörisk 46 62 62 64 75 

Personalrisk 4 3 4 3 4 

Övrig och allmän 

operationell risk 23 23 19 19 31 

      SUMMA 

OPERATIONELL RISK 168 197 215 226 250 

      

STRATEGISK RISK 2009 2010 2011 2012 2013 

Investeringsrisk 17 18 29 50 40 

Konkurrens 0 4 3 3 1 

Lokalisering 5 12 8 10 6 

Portföljinvesteringsrisk 3 7 2 4 9 

Rykte 0 1 1 0 1 

Värderingsrisk 119 121 131 120 108 

Riskhantering 82 93 99 106 96 

Övrig och allmän strategisk 

risk 29 41 57 54 50 

      SUMMA STRATEGISK 

RISK 255 297 330 347 311 

      

      TOTALT 2009 2010 2011 2012 2013 

Branschspecifika risker 91 110 107 91 116 

Finansiell risk 524 539 560 571 569 

Lagstiftning och politik 25 46 40 43 44 

Marknadsrisk 45 50 63 76 74 

Operationell risk 168 197 215 226 250 

Strategisk risk 255 297 330 347 311 

      TOTALT ANTAL 

RISKER 1108 1239 1315 1354 1364 
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Andel meningar per riskkategori av totala antalet meningar: 

Andel av total 2009 2010 2011 2012 2013 

Branschspecifika risker 8% 9% 8% 7% 9% 

Finansiell risk 47% 44% 43% 42% 42% 

Lagstiftning och politik 2% 4% 3% 3% 3% 

Marknadsrisk 4% 4% 5% 6% 5% 

Operationell risk 15% 16% 16% 17% 18% 

Strategisk risk 23% 24% 25% 26% 23% 
 

Andel företag som har tillägnat ett eget kapitel åt att informera om risker: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Andel företag som har 

tillägnat ett eget kapitel 

åt risker 81% 88% 81% 81% 88% 
 

 

BOLAGSSKILLNADER 

Skillnader mellan fastighetsbolagen 

   Bolag 2009 2010 2011 2012 2013 

Bolag 1 48 57 56 65 66 

Bolag 2 103 101 98 107 100 

Bolag 3 73 77 92 105 108 

Bolag 4 68 52 31 33 62 

Bolag 5 108 111 112 122 120 

Bolag 6 83 116 123 141 119 

Bolag 7 49 61 76 84 76 

Bolag 8 57 61 61 66 67 

Bolag 9 40 55 45 49 45 

Bolag 10 53 58 60 58 68 

Bolag 11 62 71 77 77 59 

Bolag 12 78 93 99 106 75 

Bolag 13 53 43 46 44 49 

Bolag 14 123 137 150 121 156 

Bolag 15 73 77 105 94 103 

Bolag 16 37 69 84 82 91 

      Standardavvikelse 24,92 26,76 31,95 31,04 30,32 
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