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Sammandrag 

Vår undersökning syftar till att utreda vilken roll den finansiella informationen spelar för att 

minska informationsdiskrepansen mellan AP-fonderna och de onoterade fastighetsbolag som 

fonderna är delägare i. Informationen har samlats in med en kvalitativ metod genom 

intervjuer med både AP-fonderna och de onoterade fastighetsbolagen de äger och deläger. 

Teorin som vi utgår från för att undersöka vårt syfte är agentteorin, dessutom använder vi 

teori för att beskriva på vilket sätt redovisningen används för att minska just principal-agent 

konflikten. Det som vi kommer fram till i vår studie är att fastighetsbolagens redovisning 

spelar en begränsad roll för att minska principal-agent konflikten mellan AP-fonderna och de 

onoterade fastighetsbolagen. Ägarkoncentrationen gör det istället möjligt för parterna att 

kommunicera genom styrelsemöten och annan rapportering, och fastighetsbolagens 

redovisning får därmed en mer begränsad roll i att minska principal-agent konflikten. 

Nyckelord: Redovisningens roll, agentteori, onoterade fastighetsbolag, institutionellt ägande, 

ägarkoncentration   
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1. Bakgrund 

Redovisning är totalt meningslöst, om alla marknader är perfekta (Fields, Lys & Vincent, 

2001:256). Men eftersom det finns imperfektioner på marknader får redovisningen en viktig 

roll, och strävar efter att ge investerare en så bra grund som möjligt att fatta beslut utifrån. 

Tanken bakom ramverket International Financial Reporting Standards (IFRS) är att genom 

redovisningsstandarder öka transparensen i redovisningen och jämställa informationen mellan 

olika parter. 

 

Börsnoterade företag i Sverige redovisar idag i enlighet med IFRS. Onoterade bolag har dock 

en större valmöjlighet och är inte tvingade till att redovisa enligt detta ramverk. För tillfället 

pågår utformandet av det så kallade K-projektet. Detta innebär att redovisning i framtiden 

kommer att ske per företagskategori. De kriterier som föreskrivs i K 3
1
 uppfylls av större 

bolag. Följaktligen kommer de inom en ganska snar framtid att följa K 3 regelverket eller 

övergå till IFRS regelverk. Eftersom förändringar är på gång är det intressant att undersöka 

vilken roll redovisningen spelar i onoterade företag. 

 

Investerare som ofta blir storägare i företag är institutionella ägare
2
. När man talar om 

institutionellt ägande är det viktigt att ha i åtanke att de är olika i sitt sätt att agera. En 

pensionsfond anses till exempel ha en längre tidshorisont än vad andra institutionella ägare 

har (Schneider, 2000:400ff). En institutionell ägare med en mer långsiktig inriktning kan 

därför ha ett större intresse i att driva på förändringar i företag för att få företaget att prestera 

bättre, där andra med en kortare tidshorisont skulle välja att avveckla sitt innehav (Zheng, 

2009:22). I denna studie ligger fokus på de Allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna). En 

del av AP-fondernas resurser är idag placerade i onoterade fastighetsbolag och det är dessa 

innehav vi avser att undersöka i denna uppsats. 

 

Vi utgår i denna studie från agentteorin. Teorin har som utgångspunkt att ägande och den 

dagliga driften av företag är skilda från varandra vilket leder till att ägaren inte har lika god 

                                                           
1
 K 3 regelverket kommer att omfatta företag som överskridit mer än ett av följande kriterier: mer än 80 miljoner 

kronor i nettoomsättning, en balansomslutning om 40 miljoner kronor eller 50 anställda (SRF 2011:450). 

2
 Exempel på institutionella ägare är bland annat placeringsfonder (Mutual funds), försäkringsbolag, 

pensionsfonder och banker (Ryan & Schneider, 2003:401ff). 
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insyn i företagets verksamhet som företagsledningen har (Jensen & Meckling 1978:308). I ett 

spritt ägande på börsen har den finansiella informationen en viktig roll i att kommunicera hur 

företaget presterar samt hur styrningen utformas i företaget till utomstående investerare 

(Healy & Palepu, 2001:405). Redovisningsvalet har i detta förhållande en stor betydelse, och 

att beslutsunderlaget är beslutsrelevant är viktigt. Redovisningen får i detta förhållande som 

uppgift att minska informationsdiskrepansen för att ge investerare möjlighet att fatta bättre 

beslut utifrån den information som tas fram (Armstrong, Guay & Weber, 2010:179; Barlev & 

Haddad, 2003:384). 

 

I företag med ett spritt ägande har varje enskild aktieägare en begränsad möjlighet att påverka 

företaget att agera på ett visst sätt (Ding, Richard & Stolowy, 2008:723). Möjligheterna för en 

mindre ägare att övervaka sina investeringar är också begränsad (Schleifer & Vishny, 

1986:462). Detta leder till att ägaren blir tvingad till att förlita sig på den information som 

företaget väljer att dela med sig av. Är ägarkoncentrationen istället hög i företaget har ägaren 

möjlighet att vara aktivt involverad i hur företaget ska styras. Ägarkoncentration syftar till den 

makt att kontrollera som stora ägare har möjlighet att utnyttja för att påverka beslut inom ett 

företag (Ma, Naughton & Tian, 2010:872). Det finns där ett mindre informationsövertag att ta 

hänsyn till för ägaren och ägaren kan på ett relativt tillförlitligt sätt bedöma företagets framtid 

(Letza, Xiuping & Kirkbride, 2004:243). 

 

Hur använder sig ägarna av den finansiella informationen då ägandet koncentreras? Vilken 

roll spelar då den finansiella informationen för de beslut ägarna fattar om sina placeringar i 

företag med hög ägarkoncentration? Finns det någon likhet med rollen den spelar i ett spritt 

ägande och det koncentrerade ägandeförhållande, som vi undersöker i vår uppsats. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka vilken roll redovisningen
3
 spelar för att minska principal-agent 

konflikten mellan en institutionell ägare och ett onoterat fastighetsbolag. Vi kommer i denna 

studie att undersöka hur detta förhållande ser ut mellan AP-fonderna och deras onoterade 

fastighetsbolag. Följande frågeställning kommer att användas för att uppfylla detta syfte: 

 

 Vilken roll spelar redovisningen för att minska principal-agent konflikten mellan AP-

fonderna och dess onoterade fastighetsbolag? 

                                                           
3
 Begreppet redovisning innefattar i denna uppsats årsredovisningar och kvartalsrapporter.  
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Uppsatsen har följande upplägg. I uppsatsens andra del kommer en kortare beskrivning om de 

alternativ som finns för redovisningen av fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter, detta för 

att ge läsaren en förståelse för de alternativ som finns i redovisningen. Man kan välja att ta 

upp sina fastigheter till anskaffningsvärde eller till verkligt värde (fair value). I del tre 

kommer en genomgång av den teoretiska ram som vi använder oss av. Först kommer en 

beskrivning av det klassiska principal-agent förhållandet, och därefter kommer vi att ta upp 

vilken roll som redovisningen spelar i att minska principal-agent konflikten i ett spritt 

respektive koncentrerat ägande. I den fjärde delen beskrivs de överväganden som gjorts och 

det tillvägagångssätt som använts för att samla in det empiriska materialet till studien.  I 

efterföljande del redogörs för den empiri som samlats in. I den sjätte delen analyseras de 

resultat som tagits fram i det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska ram som ställts 

upp i del tre. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som dragits samt förslag till vidare 

forskning. 
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2. Redovisning av förvaltningsfastigheter 

2.1 Verkligt värde eller anskaffningsvärde 

Det är viktigt att vara medveten om de skillnader som finns mellan de olika 

redovisningsprinciper som företag har möjlighet att utnyttja i sin redovisning. Det 

tillgångsslag som blir extra intressant att titta på då vi studerar fastighetsbolag är 

förvaltningsfastigheter. Som onoterat företag har man, till skillnad från börsnoterade, en större 

valfrihet i sitt redovisningsval. Noterade företag är tvingade till att redovisa enligt IFRS 

medan onoterade har möjlighet att redovisa enligt IFRS eller följa god redovisningssed utifrån 

bland annat årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd och revisionsnämndens 

rekommendationer (SRF, 2011). Valet av redovisningsprinciper påverkar ett fastighetsbolags 

resultat- och balansräkning. Redovisning till verkligt värde påverkar resultatet positivt eller 

negativt beroende på värdeförändringar i förvaltningsfastigheterna, medan redovisning till 

anskaffningsvärde enbart påverkar resultatet vid värdeminskningar (Melville, 2009:92). 

Resultatet bestämmer hur mycket ett företag betalar i skatt och valet av redovisningsprincip 

för förvaltningsfastigheter påverkar just detta (Lönnqvist, 2006:165). Effekten på 

balansräkningen blir densamma som på resultaträkningen. Förvaltningsfastigheterna påverkas 

antingen av avskrivningar och nedskrivningar eller av prisfluktuationer på 

förvaltningsfastigheterna.  

 

2.2 Redovisning enligt IFRS 

I IFRS regelverk ingår det att fastighetsbolag ska ta upp sina förvaltningsfastigheter enligt 

redovisningsstandarden IAS 40 Investment Property. Förvaltningsfastigheter definieras enligt 

IAS40 som mark eller byggnad som ägs för att generera avkastning i form av hyresintäkter 

eller värdestegringar i tillgången, eller en kombination av detta (IFRS, 2008:2240). I IAS 40 

har företagen ett val att ta ställning till: (1) Företaget väljer att ta upp sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller (2) att företaget istället använder 

anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar för att åsätta sin 

tillgång ett värde som sedan redovisas, detta i enlighet med IAS 16 Property, Plant and 

Equipment. För företag som redovisar sina förvaltningsfastigheter till IAS 16 måste 

komponentavskrivning tillämpas (IFRS, 2008:1127) och även om företag väljer att redovisa 

enligt IAS 16 måste de redovisa ett verkligt värde på fastigheten (Melville, 2009:92). Vid 

komponentavskrivning delas varje byggnad upp i huvudbeståndsdelar (komponenter). 
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Komponenterna har sedan alla ett eget avskrivningsbart värde och livslängd. Vid byten av de 

olika komponenterna ska sedan det redovisade värdet bokas bort vartefter komponentbyten 

genomförs i fastigheten. Detta skulle enligt Nordlund (2004) innebära en hel del arbete för 

fastighetsbolagen (Nordlund, 2004:16). Alla börsnoterade fastighetsbolag i Sverige har valt 

att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde.
4
 

 

2.3 Redovisning till anskaffningsvärde 

Onoterade företag är inte tvingade att redovisa i enlighet med IAS 40 utan kan istället välja att 

redovisa sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar 

och nedskrivningar, detta utifrån bokföringsnämndens regelverk (SRF, 2011). Skillnaden 

mellan IAS 16 och bokföringsnämndens redovisningsprinciper är att man varken tvingas 

tillämpa komponentavskrivning eller redovisa ett verkligt värde på fastigheten (SRF, 2011). 

Därmed kan onoterade fastighetsbolag i dagsläget undgå det extra arbete som Nordlund 

(2004) talar om. I det nya K 3 regelverket som för tillfället håller på att arbetas fram av 

bokföringsnämnden föreslås dock bland annat att komponentavskrivning, liksom det är 

definierat i IFRS regelverk, blir obligatorisk för de företag som vill fortsätta redovisa till 

anskaffningsvärde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Uppgiften grundar sig på genomgång av de senast tillgängliga årsrapporterna från Atrium Ljungberg, Balder, 

Brinova, Castellum, Catena, Diös, Fabege, Fastpartner, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Wallenstam, och 

Wihlborgs fastigheter 
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3. Teori 

3.1 Principal-agent teori 

Berle och Means (1932) konstaterade redan på 1930-talet att ägandet av företag och driften av 

detsamma inte längre var bundna till varandra. De menade att det mest fundamentala i 

ägandet hade förändrats från att ägaren som tidigare varit direkt delaktig i företagets drift nu 

gick till att vara mer passiv (Berle & Means, 1932:66). Då ägandet och driften i ett företag 

separeras lämnas makt och ansvar över till en anställd företagsledning. Därmed skapas en 

situation där ägarna inte har fullständig kontroll eller uppsikt över hur företaget sköts (Berle 

&aMeans,a1932:66ff). 

 

Det är i detta förhållande som principal-agent teorin tar sitt avstamp. Teorin bygger på att den 

anställda företagsledningen (agenten) sitter på ett informationsövertag gentemot den faktiska 

ägaren (principalen) av företaget. Detta informationsövertag grundar sig i att 

företagsledningen antas ha större insikt och kontroll över företagets verksamhet. Anledningen 

till detta är att företagsledningen är de som sköter den dagliga driften av företaget och på detta 

sätt har bättre kännedom om företaget än vad dess ägare har. Om vi därtill antar att de båda 

parterna i detta förhållande är nyttomaximerare som väljer att maximerar sin egen nytta finns 

det god grund att tro att företagsledningen inte alltid kommer att handla i enlighet med det 

som är ägarens intresse (Jensen & Meckling, 1978:308). Detta leder till att ägarna kan tvingas 

använda resurser till att minska informationsgapet mellan parterna för att försäkra sig om att 

företagsledningen agerar i ägarnas intresse på ett effektivt sätt. 

 

3.2 Redovisningens roll i att minska principal-agent konflikten 

I ett spritt ägande på börsen har den finansiella informationen en viktig roll i att kommunicera 

hur företaget presterar samt hur styrningen utformas i företaget till utomstående investerare 

(Healy & Palepu, 2001:405). International Accounting Standards Board (IASB) hävdar att 

den finansiella rapporteringen framförallt har för avsikt att informera aktieägare, långivare 

och övriga fordringsägare om företagets ställning (IASB, 2008:15).  

 

Redovisningsvalet, menar Holthausen (1990), syftar till att minska informationsgapet mellan 

företaget och dess intressenter (Holthausen, 1990:207). Ett starkt argument för redovisning till 

verkligt värde är att det bidrar till en ökad relevans i den finansiella informationen, vilket 
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skulle bidra till att investerare kan fatta bättre beslut utifrån informationen (Whittington, 

2008:157). På detta sätt minskar även den principal-agent konflikt som finns mellan företagets 

ägare och företagsledningen (Barlev & Haddad, 2003:383; Armstrong et al., 2010:179) Detta 

på grund av att den information som redovisas blir mer transparent och på ett tydligare sätt 

speglar företagets aktuella ställning (Barlev & Haddad, 2003:385). Genom detta får ägaren en 

större insyn i hur företaget styrs och hur företaget presterar. Det finns dock en hel del kritik 

riktad mot redovisning till verkligt värde där kritiker anser att de värden som redovisas är 

förenade med subjektivitet, vilket kan leda till att de siffror som presenteras på ett mindre 

tillförlitligt sätt speglar verkligheten (Jarva, 2009:1060; Watts, 2003:219). Företagsledningen 

kan därmed agera opportunistiskt, och genom sitt informationsövertag argumentera för att de 

på ett bättre sätt kan uppskatta värden på företagets tillgångar, och kan således redovisa siffror 

de anser spegla verkligheten bäst (Quagli & Avallone, 2010:489). 

 

Redovisning till anskaffningsvärde kan istället associeras med konservativ redovisning
5
  och 

har kritiserats för att förvränga finansiell information på grund av den inaktuella bild som 

skapas (Barlev & Haddad, 2003:386). Anskaffningsvärdet ger dock en mer reliabel och 

verifierbar bild av företaget eftersom det är svårare att på ett opportunistiskt sätt manipulera 

siffrorna. Anskaffningsvärdet baseras inte på en subjektiv bedömning utan på en reell 

transaktion. Konservativ redovisning kan därmed även minska principal-agent konflikten 

(LaFond & Watts, 2008:447). Att helt eliminera konservatism från redovisningen menar 

Watts (2003) skulle leda till en förändring i ledningens beteende vilket skulle föra med sig 

stora kostnader för investerare och ekonomin i allmänhet (Watts, 2003:207). 

 

3.3 Hög ägarkoncentration och redovisningens roll  

Berle och Means (1932) bortsåg från det inflytande som institutionella ägare har och detta 

beskrivs således inte i deras resonemang om hur principal-agent förhållandet är utformat 

(Bricker & Chandar, 2000:530) Principal-agent teorin bygger som ovan nämnt på att det finns 

ett informationsövertag som företagsledningen har möjlighet att använda till sin egen fördel. 

Det finns inte samma möjligheter för många små ägare att på ett effektivt sätt övervaka en 

företagsledning som för få stora ägare (Schleifer & Vishny, 1986:461).  Berle och Means 

                                                           
5 Konservatism i redovisningen definieras som skillnaden i hur man erkänner vinster kontra förluster. I sin 

extremaste form kan detta beskrivas som: "förutse inga vinster, men förutse alla förluster" (Watts 2003:207). 
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(1932) betonade att det var när ägandet blev spritt som inflytande och kontroll från ägarsidan 

förlorades (Bricker & Chandar 2000:547). 

 

Då investerare låter sitt kapital förvaltas av en mellanhand, en institution, resulterar det i att en 

mer koncentrerad och mer kraftfull ägarbas skapas (Ryan & Schneider, 2003:400). 

Mellanhanden innefattar alla typer av institutionellt ägande som samlar ihop medel från 

investerare och förvaltar detta genom att investera i olika affärsmöjligheter. Utifrån ett 

principal-agent perspektiv befinner sig den institutionella ägaren i en annan situation än 

mindre aktieägare. Den institutionella ägaren har tryck på sig från sina investerare, vilka 

genom sitt investerade kapital får möjlighet att påverka institutionen (Bricker & Chandar, 

2000:547). Det kan föreligga så att den institutionella ägaren har inflytelserika intressenter 

som efterfrågar att de företag den institutionella ägaren investerar i ska agera på ett visst sätt 

och kan då påverka företaget indirekt genom den institutionella ägaren (Schneider, 2000:219). 

Den institutionella ägaren har med sina resurser möjlighet att skaffa sig ett stort aktieinnehav i 

företag, och genom detta skapa hög ägarkoncentration (Ryan & Schneider, 2003:416). 

 

Det är mer troligt att stora aktieägare väljer att övervaka sina investeringar. Detta eftersom det 

är mer praktiskt ur en ekonomisk synvinkel att övervaka och samla information om de företag 

de äger om ägarkoncentrationen är hög. Den institutionella ägaren kan via det koncentrerade 

ägandet påverka beslut om hur företaget bedrivs samt övervaka driften av företaget (Bricker 

& Chandar, 2000:547; Schleifer & Vishny, 1986:461). Det finns i ett sådant förhållande mer 

effektiva sätt att minska principal-agent konflikten än genom redovisningen. Det är helt enkelt 

inte möjligt för en mindre aktieägare att övervaka ett företag på ett lika effektivt sätt som en 

större och mer resursstark ägare (Bricker & Chandar, 2000:547; Dharwadkar, Goranova, 

Brandes & Khan, 2008:419; Schleifer & Vishny, 1986:462), vilket leder till att de små ägarna 

får förlita sig på den information företaget väljer att dela med sig av (Ding et al., 2008:723).  

 

I ett förhållande mellan ägare och företag där ägarkoncentrationen är hög menar Letza et al. 

(2004) att företagsledningen har ett mindre informationsövertag att utnyttja gentemot ägaren 

(Letza et al., 2004:243). Företagsledningen befinner sig därmed i en annan situation och beror 

i större utsträckning av ägarens intressen. Beroende på hur likvida aktierna är i företaget blir 

det mer eller mindre svårt för ägarna att avveckla aktieinnehavet. Ägarnas inflytande på 
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företagsledningen beror då till viss del av hur svårt det är att avveckla innehavet, och intresset 

blir då mer eller mindre långsiktigt (Letza et al., 2004:243).  

 

Det finns forskning som visar på att parter som befinner sig i sådana förhållanden kan kopplas 

till en mer lågkvalitativ finansiell rapportering, vilket för med sig negativa effekter på 

redovisningens användbarhet (Haw, Ho Hu & Wu, 2010:236). Det är dock inte det 

institutionella ägandet i sig som bidrar till detta, utan det är kombinationen med 

ägarkoncentrationen. Tidigare forskning visar på att institutionella ägare både önskar och 

kräver ytterligare rapportering från företag (Healy, Hutton & Palepu, 1999:485; Bushee & 

Noe, 2000:200). Prognoser och andra rapporter kan därmed bli mer specifika, mer tillförlitliga 

samt vara förenade med mindre opportunism (Ajinkya, Bhojraj & Sengupta, 2005:343; 

Bushman, Chen, Engel & Smith, 2004:244). Förenas istället det institutionella ägandet med 

ägarkoncentration får detta enligt Ajinkya et al. (2005) negativa konsekvenser på 

redovisningens transparens (Ajinkya et al., 2005:367). Då ägarkoncentrationen är hög blir 

redovisningen mindre intressant för ägaren då tillgång finns till annan privat information, och 

redovisningen kan istället utnyttjas för att bibehålla ett informationsövertag gentemot andra 

investerare (Ajinkya et al., 2005:366). En företagsledning är mer villig att ha en direkt kontakt 

med ägaren i detta förhållande (Bricker & Chandar, 2000:547). Den finansiella informationen 

blir i så fall inte lika viktig för ägaren i detta förhållande och redovisningens kvalité beror 

därmed på hur koncentrerat ägandet är i de företag den institutionella ägaren har aktieinnehav 

i (Ajinkya et al., 2005:367). 

 

3.4 Sammanfattning av teori 

Redovisningen har i förhållandet mellan ägare och företag rollen att minska principal-agent 

konflikten som uppstår då driften och ägandet av företaget separeras. I teorin lyfter vi fram 

vilken roll redovisningen spelar i att minska principal-agent konflikten i både ett spritt 

ägande, och också vilken betydelse redovisningen har vid ett mer koncentrerat ägande. Det vi 

vill illustrera med Figur 1 är det principal-agent förhållande som finns mellan 

företagsledningen och ägarna och den möjlighet, som enligt vår teori finns, att med hjälp av 

redovisningen påverka de informationsasymmetrier som leder fram till principal-agent 

konflikten.   
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Figur 1 illustration redovisningens roll i principal-agent konflikten        Källa: Egen figur 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Principal-agent teorin är utbredd inom redovisningsforskning och brukar nästan alltid 

undersökas med en kvantitativ ansatts (Fields et al., 2001:257; Quagli & Avallone, 2010:461). 

Detta på grund av att varken företagsledning eller ägare kommer vara villiga att medge att det 

förhåller sig på det sätt som teorin beskriver. Det blir därför svårt att se tendenser till ett 

sådant beteende genom att utföra intervjuer på ett kvalitativt sätt. Vi har trots medvetenheten 

om detta utgått från en kvalitativ metod. Anledningen är att vi vill kunna förklara hur 

redovisningen används i förhållandet mellan fastighetsbolagen och AP-fonderna för att 

minska principal-agent konflikten, och dels se på vilka andra sätt man försöker minska den. 

Semi- strukturerade intervjuer lämnar utrymme för att skapa just en förståelse som är 

nödvändig i en sådan förklarande studie (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009:322; Bryman & 

Bell, 2005:363). Ett kvalitativt tillvägagångssätt kommer dock leda till att vi inte kan göra 

några statistiska generaliseringar (Saunders et al., 2009:335). 

 

4.2 Urval 

Bland de institutionella ägare som finns har vi valt att inrikta oss på AP-fonderna. Detta anser 

vi vara en nödvändig avgränsning då institutionella ägare inte är en homogen grupp utan en 

grupp som inkluderar många olika ägare med olika möjligheter att påverka företag (Ryan & 

Schneider, 2003:421). I Tabell 1 ställs de sex AP-fonderna upp samt de onoterade 

fastighetsbolag som de har aktieinnehav i. Vi har utgått från tabellen då vi valt våra 

studieobjekt.  

Fastighetsbolag/AP-FONDER Första Andra Tredje Fjärde Sjätte Sjunde Redovisning 

Dombron       50%     IFRS 

Hemfosa fastigheter       15%     ÅRL/BFNAR 

Hemsö Fastigheter     50%       IFRS se not 1 

Norrporten   50%     50%   ÅRL/BFNAR 

Vasakronan 25% 25% 25% 25%     IFRS 

Willhem 100%           Inget bokslut 
 

Tabell 1: Ägarförhållande i fastighetsbolagen                      Källa: Egen tabell 

 

Undersökningen omfattar fastighetsbolagen Dombron, Hemfosa, Norrporten och Vasakronan 

samt företagens ägare, fjärde- och sjätte AP-fonden. Avsikten med vårt urval är att kunna 
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bilda oss en god uppfattning om hur redovisningen används mellan företagen och dess ägare. 

För att fånga upp en mer heltäckande bild av vårt syfte har vi valt bolag som tillämpar olika 

redovisningsprinciper. Det optimala hade varit att studera samtliga företag som presenteras i 

Tabell 1, för att kunna skapa en bättre bild av hur ägarna och fastighetsbolagen förhåller sig 

till varandra. Detta har dock inte varit möjligt då flera av parterna avböjt eller inte varit 

möjliga att studera utifrån vårt syfte. Dombron, Hemfosa och andra AP-fonden har varit 

tillfrågade att delta i vår undersökning men har valt att avböja då man sa sig inte ha tid. 

 

Dombron och Hemfosa inkluderar vi trots att vi inte studerat dem utifrån ett 

företagsperspektiv, utan enbart från ett ägarperspektiv. Det som faller bort i vår undersökning 

av Dombron och Hemfosa är då hur de internt i företagen använder redovisningen samt vilken 

roll den finansiella informationen har för ledningen i de båda fastighetsbolagen, i förhållandet 

mellan företaget och ägaren. Vi anser att vi utifrån ägarperspektivet får tillräckligt med 

information för att kunna säga vilken roll redovisningen spelar för att minska principal-agent 

konflikten. 

 

Det onoterade fastighetsbolaget som inte passat in i vårt syfte är Willhem, vilken vi således 

valt att inte vara i kontakt med. Anledningen till att vi inte tagit med Willhem i 

undersökningen är att det är ett nystartat bolag och har inte kommit ut med några finansiella 

rapporter. Detta gör det svårt för oss att kunna undersöka vilken roll den finansiella 

informationen spelar i förhållandet mellan företaget och första AP-fonden. Efter att vi 

genomfört de intervjuer som ligger till grund för denna undersökning beslutade vi dessutom 

att exkludera Hemsö och tredje AP-fonden. Detta för att vi efter dessa intervjuer ansåg oss fått 

liknade svar vad det gällde redovisningens roll i förhållandet mellan företagen och ägarna. Vi 

tror inte att fler intervjuer hade tillfört några nya perspektiv på redovisningens roll i det 

förhållande vi undersöker. Vi anser därmed att vi uppnått en empirisk mättnad. Enligt 

Saunders et al. (2009) uppnås empirisk mättnad då ytterligare data tillför få eller inga nya 

insikter (Saunders et al 2009:590). 

 

Vi har strävat efter att intervjua personer som är direkt knutna till företagsledningen eller 

styrelsearbetet i de företag vi undersökt. Detta har i vissa fall inneburit att vi inte kunnat 

stämma möte med alla personer vi intervjuat, som vi helst hade gjort. Detta har berott på att 

de geografiska avstånden varit orimligt stora eller att mötet inte passat med de tider som 
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funnits att tillgå. Saunders et al. (2009) påpekar att en intervju som äger rum som ett möte 

medför många fördelar. Exempelvis är det lättare att etablera ett förtroende hos 

intervjupersonen och det är även möjligt att tolka icke verbala uttryck hos densamme 

(Saunders et al., 2009:349). De intervjuer som inte genomförts personligen har istället skett 

över telefon. Oavsett hur vi genomfört intervjuerna har vi inlett dem med att fråga 

respondenten om det går bra att vi spelar in samtalet. Alla respondenter har inte velat bli 

inspelade och vi har i dessa fall tillmötesgått respondentens önskemål och således endast tagit 

anteckningar från dessa intervjuer. Saunders et al. (2009) menar att det finns både för- och 

nackdelar med att spela in intervjuer. Fördelarna är möjligheten att gå tillbaka i sitt material 

vid ett senare tillfälle och kunna koncentrera sig på de svar respondenten ger vid 

intervjutillfället. Den viktigaste nackdelen är att respondentens svar kan påverkas av att denne 

vet att samtalet spelas in (Saunders et al., 2009:339). 

 

4.3 Informationsinsamling 

Informationen har samlats in med semi-strukturerade intervjuer där vi innan intervjutillfällena 

skickat ut ett e-mail med information om vad vår undersökning handlar om och vilka ämnen 

som kommer beröras vid intervjutillfället.
6
 Detta för att, som Saunders et al. (2009) påpekar, 

ge intervjupersonen en chans att förbereda sig och på så sätt kunna få ut mer av intervjun 

(Saunders et al, 2009:328). Vid intervjuerna har vi utgått från mer generella frågor som varit 

knutna till de områden som vi avser att undersöka i vår studie. Området vi har fokuserat 

frågorna kring är vilken roll redovisningen har som beslutsunderlag i förhållandet mellan 

ägare och onoterat fastighetsbolag. Detta har vi försökt fånga upp genom att ställa frågor 

rörande redovisningsval, kommunikation och användandet av redovisningen mellan den 

institutionella ägaren och företaget.
7
 Respondenterna har fått diskutera fritt kring frågorna, 

och vi har under intervjun flikat in med följdfrågor för att på ett bra sätt försöka få fram hur de 

olika parterna ser på redovisningens roll. Det som vi koncentrerat våra frågor kring är hur 

man i styrelsen och i företagen resonerat kring valet att ta upp sina förvaltningsfastigheter till 

anskaffningsvärde eller ta upp dem enligt IAS 40. Anledningen till att vi valt att koncentrera 

intervjuerna kring just denna redovisningsprincip är att den är viktig i den typ av företag vi 

tittat på då ett fastighetsbolags enskilt största tillgång är just förvaltningsfastigheterna.  

                                                           
6
 Brevet finns i sin helhet i bilaga 1 

7
 Frågeguiden som vi utgått ifrån finns i bilaga 2 
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Det finns en viss skillnad mellan de frågor som varit mall för fastighetsbolagen, samt de 

frågor som ställts till AP-fonderna. Skillnaden beror på att vi i samtalen haft lite olika fokus 

eftersom ägare befinner sig i en annan sitts än en företagsledning, men på det stora hela har vi 

berört samma ämnesområden i de intervjuer som genomförts.  
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5. Empiri 

5.1 AP-fondernas uppdrag 

Vid millenniumskiftet genomfördes en pensionsreform i Sverige. Denna reform kom att leda 

till att resurser i då existerande pensionsfonder fördelades om och nya stora institutionella 

ägare kom in på den svenska marknaden (Giannetti & Laeven, 2009:4094ff). Speciellt ökade 

de offentliga pensionsfonderna sitt ägande på börsen markant mellan 2000 fram till 2005 

(Giannetti & Laeven, 2009:4096). AP-fonderna är statliga myndigheter där ledamöterna i 

fondernas styrelser tillsätts av regeringen. AP-fondernas uppdrag är att förvalta medel inom 

försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Det finns totalt sex AP-fonder. Första-, 

andra-, tredje- och fjärde AP-fonden är så kallade buffertfonder och ska täcka eventuella 

underskott som inte täcks av de medel försäkringskassan får in via pensionsavgifter (Sjätte 

AP-fondens hemsida). Den femte AP-fonden upphörde då fondstyrelserna ombildades och 

gick upp i de fyra första AP-fonderna 2001. Sjunde AP-fonden har till uppdrag att förvalta de 

medel som enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska föras till premiesparfonden 

eller premievalsfonden. Första till fjärde- samt sjunde AP-fonden regleras i samma 

lagstiftning, lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder. Sjätte AP-fonden skiljer sig från 

de andra på det viset att den har en avsevärt mycket lägre fondförmögenhet
8
 än 

buffertfonderna samt att den omfattas av en annan lagstiftning (2000:193). En viktig skillnad i 

lagstiftningen gör att sjätte AP-fonden får placera sina medel i små- och medelstora företag. 

AP-fonderna är även reglerade i lagstiftningen som tvingar dem till att redovisa på ett visst 

sätt. De tillgångar som fondmedel har investerats i måste redovisas till marknadsvärde i AP-

fondernas årsredovisning, sedan drar man av för skulder. Det man redovisar från fondens sida 

är därmed eget kapital. Det finns därmed inget utrymme för AP-fonderna att resonera om hur 

fonderna ska redovisa.  

 

5.2 Kort om företagen 

Som framgick av Tabell 1 ser ägarbilden olika ut i de fastighetsbolag som ingår i 

undersökningen, men fastighetsbolagen är även olika stora och har olika inriktning. På samma 

sätt som det finns heterogenitet hos institutionella ägare finns det heterogenitet i 

fastighetsbolagen. Det är därför viktigt att vara medveten om att fastighetsbolagen skiljer sig 

                                                           
8
 Fondförmögenheten hos AP-fonderna presenteras i Bilaga 3 
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från varandra. Här nedan kommer en kort redogörelse om fastighetsbolagens inriktning och 

hur de valt att redovisa. 

Fram till 2008 ägdes Vasakronan av staten men såldes samma år till AP-fastigheter som ägdes 

till lika stora delar av första-fjärde AP-fonderna, och förblev på så sätt i statlig ägo. Efter 

förvärvet slogs Vasakronan och AP-fastigheter ihop och det fusionerade bolaget fick sedan 

namnet Vasakronan (Nationalencyklopedin 2011). Vasakronan har sina fastighetsbestånd 

koncentrerade till tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg, Öresund och Uppsala. Inriktningen 

på fastigheterna är kontors- och butikslokaler. Vasakronan är idag Sveriges största 

fastighetsbolag sett till värdet på fastighetsbeståndet (Vasakronans årsredovisning 2010).  

Dombron ägdes fram till 1 juli 2010 av Vasakronan men såldes då till Fjärde AP-fonden. 

Dombron ägs idag till lika stora delar av fjärde AP-fonden och AMF. De är ett av Sveriges 

största bostadsbolag med cirka 8000 bostäder, ungefär hälften av dessa är studentbostäder. 

Dombrons fastighetsbestånd är koncentrerat till Uppsala, Göteborg, Halmstad samt 

Stockholm (Dombrons hemsida) Dombron äger bostadsfastigheter till ett värde av cirka fem 

miljarder kronor (Fjärde AP-fondens hemsida). Norrporten finns på tolv orter utefter E4:an 

varav två, Hamburg och Köpenhamn, ligger utanför Sverige. Norrportens fastigheter utgörs 

till största del av kontors- och butikslokaler. Värdet på Norrportens fastigheter beräknas till 

cirka tjugo miljarder kronor (Norrportens hemsida). Hemfosa ägs till femton procent av fjärde 

AP-fonden. Utöver fjärde AP-fonden finns en rad andra institutionella ägare i bolaget. 

Dessutom ägs en del av den ledning som finns i bolaget. Bolaget äger fastigheter till ett värde 

av dryga nio miljarder kronor (Hemfosa, 2010:2). Fokus i Hemfosa ligger på fastigheter med 

ett starkt kassaflöde, huvudsakligen i Sverige, och uppnås genom en ansvarsfull och klok 

förvaltning samt kontinuerlig omprövning av innehaven (Hemfosas hemsida). Av Andersson 

(2011) beskrivs bolaget som att det har en mer opportunistisk
9
 inriktning än de övriga 

fastighetsbolagen som finns i fjärde AP-fonden (Andersson, 2011). 

 

Hur de ovannämnda fastighetsbolagen väljer att redovisa sina förvaltningsfastigheter varierar. 

Att man redovisar sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet är en metod som 

förekommer. Detta förekommer i Norrporten (Norrporten, 2009:15) och Hemfosa (Hemfosa, 

2009:11) vilka väljer att redovisa enligt årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna 

                                                           
9
 Med opportunistisk menas här att bolaget anpassar sitt fastighetsinnehav till yttre omständigheter och inte 

nödvändigtvis har ett långsiktigt engagemang i en fastighet. 
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råd och redovisningsrådets rekommendationer. Vasakronan har istället övergått till att 

redovisa enligt IFRS och väljer att ta upp sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

(Vasakronan, 2009:10). Detta är även fallet i Dombron. Dock kommer Dombron i sin 

årsredovisning för 2010 att redovisa till anskaffningsvärde (Andersson, 2011). Det varierar 

alltså hur fastighetsbolagen väljer att ta upp sin enskilt största tillgång, förvaltningsfastigheter, 

i sin redovisning. 

Intervjuer Medverkande Datum Position 

Vasakronan Christer Nerlich 2011-05-06 Ekonomi- och finanschef 

Sjätte AP-fonden Håkan Bohlin 2011-04-29 Investeringsansvarig 

Norrporten Rolf Söderberg 2011-04-28 Ekonomi- och finansdirektör 

Fjärde AP-fond Mats Andersson 2011-05-06 Verkställande direktör 

Tabell 2: Intervjuobjekt                                                   Källa: Egen tabell 

5.3 Redovisningens roll mellan företag och ägare 

Vasakronans ledning fick tidigare i uppgift av styrelsen att fundera kring redovisningsvalet 

och kom där fram till att IFRS var det regelverk som var bäst lämpat för bolaget (Nerlich, 

2011). Redovisningen i de onoterade fastighetsbolagen som fjärde AP-fonden äger är inte 

beslutsgrundande för fonden menar Andersson (2011). Speciellt fastighetsvärderingar är 

förenat med subjektivitet vilket leder till att det finns stor osäkerhet i siffrorna. Andersson 

(2011) är starkt kritisk till IFRS och all form av redovisning som kan tillämpas på ett 

missvisande sätt. ”Det är så mycket tokigt i IFRS så hälften räcker” (Andersson, 2011). Ett 

bättre sätt att värdera tillgångar skulle vara genom avkastningen. Beroende på vilken 

avkastning som tillgången kan generera på lång sikt kan därefter ett värde åsättas tillgången 

(Andersson, 2011).  

 

Vasakronan började redovisa till IAS 40 innan den nya regleringen 2005. Nerlich (2011) 

säger att det kändes naturligt eftersom de tidigare redovisat substansvärdet på sina fastigheter 

till sina ägare, AP-fonderna. De var då tvungna att ta fram marknadsvärdet på fastigheterna i 

vilket fall (Nerlich, 2011). Nerlich (2011) menar att synen på IFRS och dess 

redovisningsstandarder inte sågs som någon kontroversiell fråga i Vasakronan, vilket många 

kritiker lyft fram. Nerlich (2011) ser inte problemet i att värdeförändringar i fastigheter 

påverkar resultatet. Svängningarna i fastigheternas värde kan påverka resultatet ganska 

mycket från ett år till ett annat men över en längre tid vet de ungefär vad värdeökningen i 

fastigheterna landar på, inflationen plus någon procentenhet (Nerlich 2011). Vasakronans 
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fastigheter värderas internt, en gång, och externt, två gånger, varje år, vilket ger AP-fonderna 

en bild av hur läget ser ut (Andersson, 2011). Värderingar sker också av de fastighetsbestånd 

som finns i Hemfosa och Dombron, och AP-fondens revisorer kommunicerar med de 

revisorer som sköter revisionen i respektive fastighetsbolag för att bilda sig en uppfattning om 

värderingarna av fastigheterna är rimliga (Andersson, 2011). Andersson (2011) menar att 

värderingar i ett opportunistiskt bolag som Hemfosa är behäftade med ytterligare osäkerhet 

(Andersson 2011). 

 

I Norrporten togs frågan om att börja redovisa till IFRS upp i styrelsen under 2004, inför 

reformen som genomfördes för börsnoterade bolag 2005. Företagsledningen återkom med ett 

förslag till styrelsen om att de skulle fortsätta redovisa till anskaffningsvärde, detta förslag 

antogs sedan av styrelsen. Norrporten resonerade som så att redovisning till 

anskaffningsvärde passade deras verksamhet bättre, vilket ledde till att ledningens förslag 

antogs av styrelsen (Söderberg, 2011). Hade andra- och sjätte AP-fonden velat att de skulle 

redovisa enligt IFRS hade en förändring genomförts (Söderberg, 2011). Bohlin (2011) menar 

att sjätte AP-fonden har fullständig makt över redovisningsvalen (Bohlin, 2011). Norrporten 

har dotterbolag som rapporterar in till dem och redovisar till anskaffningsvärde vilket gör det 

smidigare för Norrporten att just använda denna metod i sin koncernredovisning (Söderberg, 

2011). Sedan är det för Norrporten lätt att rapportera in marknadsvärden för fastigheterna som 

ägarna behöver när de upprättar sin egen redovisning. 

 

Norrportens fastigheter värderas både internt och externt två gånger om året. Detta för att 

bedöma hur deras interna värdering förhåller sig till den externa. Om det finns betydande 

skillnader tas detta upp och diskuteras i styrelsen för att där komma fram till en förklaring till 

detta (Bohlin, 2011). I och med att Norrporten kan rapportera förändringar i fastigheternas 

marknadsvärden direkt till ägarna menar Söderberg (2011) att det blir onödigt för Norrporten 

att redovisa enligt IFRS eftersom det medför ökade kostnader att övergå till att redovisa 

verkligt värde i årsredovisningen. Norrporten vill hellre generera mer avkastning till ägarna än 

att lägga resurser på att redovisa till verkligt värde (Söderberg, 2011). Sedan tror Söderberg 

(2011) att redovisningen inte är beslutsgrundande på något sätt för ägarna eftersom denna 

information kommuniceras genom annan rapportering. Den är mer som en pappersprodukt. I 

och med ägandebilden finns det ingen anledning att producera en årsredovisning som är mer 

än vad den enligt lag behöver vara (Söderberg, 2011). 
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Den största anledningen till varför Norrporten inte väljer att redovisa till verkligt värde är 

osäkerheten i dess träffsäkerhet. De menar att det är en bedömningspost och att de siffror som 

kommuniceras blir något fiktiva (Söderberg, 2011; Bohlin, 2011). Denna förklaring bekräftas 

av både Norrporten och sjätte AP-fonden. Det är enligt Söderberg (2011) omöjligt att säga 

något om hur värdet på fastigheterna kommer förändras under en 12-13 månaders period 

vilket skapar svårigheter i budgetarbetet. Därmed blir det lättare ur en planeringssynpunkt att 

redovisa till anskaffningsvärde (Söderberg, 2011).  

 

Årsredovisningen i sig är inte beslutsgrundande för sjätte AP-fonden (Bohlin, 2011). De får 

denna information på annat sätt genom andra rapporter. Vill de att revisorerna ska titta på 

specifika poster inom Norrportens redovisning beslutar man om det. Norrportens ägare sitter i 

revisionskommittén vilket bidrar till att de har stor inblick i vilka motiv som ligger bakom 

redovisningsvalen (Bohlin, 2011). Har sjätte AP-fonden och Norrportens ledning skilda 

åsikter om saker inom redovisningen diskuterar de igenom frågorna och ser hur de ska lösa 

dem. Det är sällan som det finns några oenigheter (Bohlin, 2011). Det finns inga finansiella 

mål som är knutna till den finansiella informationen (Söderberg, 2011), och sjätte AP-fonden 

menar att de inte vill att företagsledningen ska styras av förändringar i fastighetsvärden 

(Bohlin, 2011). Ägarna och Norrporten går igenom budgeten och ägarna accepterar den. 

Sedan ska företaget leverera utifrån den fastställda budgeten (Söderberg, 2011). 

 

5.4 Kommunikation 

Den kommunikation som finns mellan företag och ägare ligger framförallt i det styrelsearbete 

som bedrivs i Vasakronan (Andersson, 2011; Nerlich, 2011). Fjärde AP-fonden är också 

representerad i styrelsen för Hemfosa och Dombron. Det är framförallt på detta sätt som 

kontakt upprätthålls mellan bolagen och fjärde AP-fonden. Detta innebär att ägarna, enligt 

aktiebolagslagen, utser en styrelse som i sin tur utser en verkställande direktör och revisor för 

bolaget. I styrelsen har man i Vasakronans fall sedan valt att välja in en representant för varje 

ägare, de verkställande direktörerna i första-fjärde AP-fonderna. Utöver detta väljer man in 

individer i styrelsen som anses besitta viktig kompetens i den verksamhet som företaget driver 

(Andersson, 2011). Styrelsen i Vasakronan sammanträder sedan på ordinarie styrelsemöten 

sex gånger om året, fyra gånger i samband med kvartalsrapporteringen. Samt ytterligare två 

gånger, en gång innan sommarsemestrarna, och en gång på hösten då man ser över 
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strategierna som bolaget arbetar efter. Utöver detta kan det förekomma extrainsatta 

styrelsemöten i samband med större förvärv eller liknande (Nerlich, 2011). Utöver det 

styrelsearbete som ägarna deltar i har de även kontakt med Vasakronan på det viset att man 

varje månad får löpande rapportering om bolaget. Om de skulle behöva har fjärde AP-fonden 

också full tillgång till de verkställande direktörerna i de onoterade fastighetsbolag man äger 

(Andersson, 2011).  

 

Vasakronans årsredovisning är mer informativ än de vi tittat på i de andra fastighetsbolagen. 

Dombrons årsredovisning för 2009 är också den mer informativ än de årsredovisningar som 

finns att tillgå för Norrporten och Hemfosa. Dombron ägdes under detta verksamhetsår av 

Vasakronan och redovisade enligt IFRS vilket man kommer att frångå i redovisningen för år 

2010 (Andersson, 2011). Årsredovisningarna för Norrporten och Hemfosa innehåller enbart 

den information som företagen enligt lag är tvungna att redovisa till bolagsverket. Vasakronan 

använder här årsredovisningen på ett annat sätt än de andra bolagen. Denna skillnad kan 

främst förklaras med att Vasakronan är en väldigt stor låntagare, en av Sveriges största 

(Andersson, 2011; Nerlich, 2011). Långivarna är många och de behöver en god finansiell 

rapportering att grunda sina beslut på. Att Vasakronan tar fram en finansiell rapport som tar 

upp mer än vad som enligt lagen krävs av dem menar Nerlich (2011) också för med sig en del 

andra positiva effekter. Dels menar Nerlich (2011) att en mer uttömmande redovisning leder 

till en medvetenhet som kan förbättra företagets faktiska prestationer. Dessutom går 

årsredovisningen även att använda i andra sammanhang på ett bättre sätt, exempelvis 

gentemot ägarna. Årsredovisningen fyller flera funktioner i Vasakronan enligt Nerlich (2011), 

bland annat att informera ägarna om bolagets ställning, men han säger också att om man inte 

redan hade tagit fram en årsredovisning hade de löst informationen till ägaren på ett annat 

sätt, och det utgår dessutom mer fylliga rapporter till ägarna än de som finns i 

kvartalsrapporter och årsredovisning (Nerlich 2011). Vasakronan är tvingade till att komma 

med kvartalsrapporter då de har avtal med stockholmsbörsen avseende tecknande av 

obligationer (se avtal om inregistrering av obligationer). I Hemfosa är redovisningen inte lika 

viktig för finansieringen utan denna sker istället genom att man tittar på varje enskilt fall 

(Andersson, 2011). 

 

Den kommunikation som finns mellan sjätte AP-fonden och Norrporten, finns även den, 

framförallt på styrelsenivå. Genom det ägandeförhållande som föreligger i Norrporten, där 
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andra- och sjätte AP-fonden äger halva bolaget vardera, är det möjligt för 100 procent av 

ägarna att delta i styrelsearbetet. Detta sker genom att båda ägarna är representerade genom 

att tjänstemän på fonden sitter i bolagets styrelse. Styrelsen blir därigenom den viktigaste 

kanalen för ägaren att informera sig om vad som händer i företaget och också kunna påverka 

utvecklingen i företaget (Bohlin, 2011; Söderberg, 2011). Att alla ägare är representerade i 

styrelsen gör enligt Bohlin (2011) styrelsearbetet mer flexibelt än vad det är i ett börsnoterat 

bolag, då det på ett annat sätt är möjligt att överblicka alla ägares perspektiv (Bohlin, 2011). I 

samband med de styrelsemöten som äger rum i företaget utgår även information till alla 

medlemmar av styrelsen angående de frågor som ska behandlas på mötet. Förutom denna 

information utgår halvårsvis rapportpaket till båda ägarna från Norrporten. I detta 

rapportpaket finns finansiell information till ägarna som är mer utförlig än det som 

presenteras i årsredovisningen (Söderberg, 2011). 

 

Styrelsen sammanträder i Norrporten på ordinarie möten cirka 5-6 gånger per år. Utöver detta 

brukar det också tillkomma ett par extra möten under denna tid. Behovet av sådana extra 

möten uppkommer vanligtvis när företaget ska köpa eller sälja fastigheter ur sitt bestånd, då 

det krävs att styrelsen godkänner sådana beslut (Bohlin, 2011). Det finns även 

kommunikation mellan andra- och sjätte AP-fonden utöver den kontakt som man har på 

styrelsemötena, dessa möten kan gälla exempelvis styrelsesammansättning (Bohlin, 2011). 
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6. Analys 
Redovisningens roll i att minska principal-agent konflikten mellan AP-fonderna och de 

onoterade fastighetsbolagen har, i det förhållande vi undersökt, en ganska begränsad roll. 

Detta grundar vi främst på det sätt som den finansiella informationen används i detta 

förhållande. Bricker och Chandar (2000) menar att direkt kontakt mellan ägare och företag 

blir möjlig då ägaren har ett stort aktieinnehav i företaget. Vi har utifrån intervjuerna kunnat 

se att den direkta kontakten mellan ägarna och företagsledningen är ett viktigt sätt för parterna 

att informera sig om varandra.  

 

Ajinkya et al. (2005) menar att den finansiella informationen tenderar att bli mindre 

transparent då det institutionella ägandet kombineras med hög ägarkoncentration i ett företag. 

Haw et al. (2010) skriver att den finansiella informationen blir mer lågkvalitativ då det finns 

ett koncentrerat ägande. Om man ser till den finansiella informationen som finns i de fyra 

fastighetsbolagen som ingår i undersökningen är det bara Vasakronans som är mer 

uttömmande. Dock har redovisningen i Vasakronan en begränsad roll vad det gäller att 

minska informationsdiskrepansen mellan ledning och ägare, vilket har framkommit av 

intervjuerna. I Hemfosa och Dombron används redovisningen inte heller av ägaren för att 

utvärdera bolagen, enligt Andersson (2011). Att Norrporten inte gör någon mer uttömmande 

presentation av bolagets ställning i sin redovisning förklaras av Söderberg (2011) med att de 

oavsett har möjlighet att informera sina ägare om vad som händer i bolaget, fast på andra sätt. 

Detta bidrar till att Norrporten inte upprättar en redovisning som är mer än vad lagen kräver. 

Det som Ajinkya et al. (2005) och Haw et al. (2010) lyfter fram kan därmed förklara den 

finansiella informationens roll i detta förhållande. När den institutionella ägaren har ett 

koncentrerat ägande i ett företag behöver inte redovisningen vara lika transparent, och 

kvalitetskravet behöver då inte vara lika högt eftersom informationsutbyten sker på andra sätt.  

 

Att Vasakronan har en mer uttömmande redovisning förklaras framförallt genom att de är en 

stor låntagare och behöver vara transaperent mot sina många långivare. Holthausen (1990) 

antar att redovisningsval grundar sig i att minska principal-agent konflikten mellan företaget 

och dess intressenter. Här ser vi en koppling mellan Holthausens (1990) resonemang och de 

redovisningsval som Vasakronan gjort, vilka syftar till att öka relevansen i redovisningen. 

Genom detta redovisningsval menar Vasakronan att man blir mer transparenta gentemot 

företagets intressenter, och på detta sätt minskar principal-agent konflikten mellan företaget 
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och långivarna på det sätt som lyfts fram av Barlev och Haddad (2004) samt Whittington 

(2008). Vi har inte kunnat se att redovisningen skulle ha en viktig betydelse för finansiärerna i 

de övriga bolagen. I exempelvis Hemfosa sker finansieringen genom bedömning av varje 

enskilt fall.  

 

Redovisningen har flera funktioner i Vasakronan enligt Nerlich (2011), till skillnad från de 

andra fastighetsbolagen. Bland annat handlar det om att informera ägarna om bolagets 

ställning, men Nerlich (2011) säger också att om Vasakronan inte redan hade tagit fram 

finansiella rapporter hade de löst informationen till sina ägare på ett annat sätt. Att de hade 

kunnat lösa rapporteringen till ägarna på ett annat sätt i Vasakronan tyder även det på att 

redovisningen spelar en begränsad roll i att minska principal-agent konflikten mellan 

företagsledningen och företagets ägare. Detta framkommer även i Norrporten då Söderberg 

(2011) menar att årsredovisningen enbart är en pappersprodukt. 

 

Bricker och Chandar (2000) och Schneider (2000) menar att en institutionell ägares 

intressenter kan ha intresse att påverka institutionen till att agera på ett visst sätt, som får 

indirekta följder på de företag de investerar i. Utifrån undersökningen kan vi konstatera att det 

är reglerat i lag att AP-fonderna ska redovisa sina tillgångar till ett marknadsmässigt värde, 

och därefter dra av för skulder. AP-fondernas redovisning påverkas därmed genom 

lagstiftningen. Det redovisningskrav som ställs på AP-fonderna ställer i sin tur krav på 

fastighetsbolagen att rapportera in marknadsvärden på sina fastigheter till AP-fonderna. 

Nerlich (2011) menar att det var på grund av detta krav som det kändes naturligt för 

Vasakronan att övergå till att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Detta har 

således påverkat redovisningsvalet i Vasakronan, dock inte genom påtryckningar från AP-

fonden. Det som påverkat är istället den lagstiftning som tvingar AP-fonderna att redovisa till 

ett marknadsvärde. Detta resonemang stärks av Bricker och Chandar (2000) och Schneider 

(2000), där intressenter, i det här fallet lagstiftningen, har möjlighet att indirekt påverka beslut 

inom företaget. Dock kan vi inte se att en indirekt påverkan på redovisningsvalet har 

förekommit i de andra fastighetsbolagen. 

 

Något som alla respondenter har lyft fram är att de fastighetsvärden som tas upp i 

redovisningen, till verkligt värde, är förenade med osäkerhet. Andersson (2011), Bohlin 

(2011) och Söderberg (2011) lyfter dessutom fram att värderingarna av fastigheterna är 
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förknippade med subjektiva bedömningar. Detta överensstämmer med vad som lyfts fram i 

relevansdebatten av de som ställer sig kritisk till värdering till verkligt värde, exempelvis 

Watts (2003), LaFond och Watts (2008) samt Jarva (2010). Sjätte AP-fonden menar att detta 

bidragit till att de inte valt att redovisa till verkligt värde i Norrporten, då man vill slippa den 

volatilitet som detta skulle innebära för resultaten. Fjärde AP-fonden uttrycker även de sitt 

tvivel om hur träffsäkra värderingarna av fastigheterna egentligen är. I övrigt kan vi av de 

svar som vi fått inte säga att den finansiella informationens roll i att minska principal-agent 

förhållandet är påtaglig. Istället för att den finansiella informationen blir viktig i detta 

förhållande finns det andra sätt som är viktigare och mer effektiva för ägaren att övervaka sina 

investeringar.  

 

Ägarkoncentrationen i företagen påverkar redovisningen i den utsträckning att det begränsade 

antalet ägare i de företag som vi undersökt bidrar till att de sköter kommunikationen på ett 

annat sätt än genom redovisningen. Det som respondenterna framförallt lyft fram som det 

viktigaste verktyget för att övervaka företag är genom den styrelserepresentation som finns i 

de fastighetsbolag man deläger. Som Schleifer och Vishny (1986) betonar har stora aktieägare 

en större möjlighet att övervaka sina aktieinnehav i företag och detta kan förklara ägarnas 

möjlighet att utnyttja styrelserepresentationen till detta. I alla de undersökta fastighetsbolagen 

kan vi se att den information som utbyts mellan företagen och dess ägare i stor utsträckning 

ersätter den roll som årsredovisningar och kvartalsrapporter fyller i företag med ett mer spritt 

ägande. I Norrporten där de enligt Bohlin (2011) och Söderberg (2011) i stort sett inte alls 

använder den finansiella informationen för att informera ägarna om bolagets ställning används 

istället alternativa sätt för att nå fram med information till sina ägare. Norrporten använder sig 

av rapportpaket till sina ägare som innehåller finansiell information som är mer djupgående än 

vad annan rapportering är. Ett sådant förfarande finns även i Vasakronan där ägarna tar del av 

ett fylligare rapportpaket än vad kvartalsrapporter och årsredovisning tillhandahåller. I 

förhållandet vi undersökt mellan AP-fonderna och deras onoterade fastighetsbolag kan vi 

istället se att annan information än den som finns i årsredovisningen blir viktig. Detta kan 

kopplas till Ajinkya et al (2005) som menar att privat information får en mer betydelsefull roll 

när större ägare ska informera sig om de bolag som man äger. Letza et al. (2004) menar att 

principal-agent konflikt som finns mellan företagsledning och aktieägare är mindre i ett 

förhållande med högre ägarkoncentration. I de förhållanden som vi undersökt finns det många 
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olika sätt för ägaren att övervaka sina investeringar, detta torde leda till en minskad principal-

agent konflikt på det sätt som Letza et al. (2004) menar.    

 

Det vi kunnat se utifrån vår studie är att man använder den finansiella informationen på ett 

helt annat sätt i de bolag vi undersökt än vad funktionen, som Armstrong et al. (2010) samt 

Healy och Palepu (2001), beskriver som redovisningens roll i ett börsbolag med spritt ägande. 

Ajinkya et al. (2005) skriver att den privata information som finns mellan ägare och 

företagsledningen är viktigare i ett sådant förhållande vi tittat på. Detta förefaller vara den 

viktigaste anledningen till att redovisningen får en begränsad roll i att minska agentkonflikten. 

Framförallt skaffar sig ägaren denna information genom att samtliga ägare kan vara 

representerade i företagets styrelse.    
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7. Slutsats och vidare forskning 

7.1 Slutsats 

Utgångspunkten i uppsatsen var att undersöka vilken roll den finansiella informationen spelar 

för att minska principal-agent konflikten mellan AP-fonderna och deras onoterade 

fastighetsbolag. De slutsatser vi kan dra efter att ha genomfört studien är att den finansiella 

informationen spelar en mycket begränsad roll i att minska principal-agent konflikten i detta 

förhållande. Detta till skillnad från den forskning vi gått igenom om redovisningens roll i 

företag med ett spritt ägande. En årsredovisning är inget bra sätt att kommunicera med sina 

ägare då ägarkoncentrationen är hög i företaget. Företaget löser då informationsutbytet med 

sina ägare på ett mer direkt sätt. Tydligast sker detta genom den styrelserepresentation som 

finns i de onoterade fastighetsbolag som AP-fonderna deläger.  

 

I och med att informationsutbytet sker genom andra kommunikationsvägar än redovisningen 

bidrar det till att redovisningsvalet i de onoterade fastighetsbolagen blir mindre intressant för 

ägarna. Detta resultat, att redovisningen blir mindre viktig som informationskälla och ersätts 

av andra informationskanaler, kan också tänkas omfatta andra ägare som har betydande 

innehav i företag och framförallt ägare med tillräckligt stora ägandeposter för att kunna rösta 

in en representant i styrelsen. Vi har inte kunnat se att AP-fonderna aktivt drivit på för ett 

visst redovisningsval i de onoterade fastighetsbolag som fonderna äger.  

 

Ytterligare en intressant upptäckt som vi gjort under vår studie är det tvivel som uttryckts om 

tillförlitligheten i värderingar av de förvaltningsfastigheter som vi fokuserat redovisningsvalet 

kring. Alla som deltagit i studien har på något sätt lyft fram den osäkerhet som är förenad med 

att ta upp förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Detta spelar dock mindre roll för AP-

fonderna i och med att ägarkoncentrationen är hög och det kan genom annan kommunikation 

bilda sig en uppfattning om de värden som finns i bolagen. Det primära intresset ligger i 

avkastningen. Därmed skulle man kunna ifrågasätta den relevans som forskning kring verkligt 

värde hävdar att den tillför till ägarna. Dock är denna riktad mot ett spritt ägande där 

informationsförhållandet ser annorlunda ut.  
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7.2 Fortsatt forskning  

I vår studie har Norrporten, delvis motiverat sitt redovisningsval, med att man vill generera 

mer avkastning till sina ägare och därför anser det onödigt att i redovisningen ta upp sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Trots detta är man tvungen att värdera sina 

fastigheter och åsätta dessa ett marknadsvärde. Det vore intressant att se vad den ökade 

kostnaden ligger i att redovisa detta i sin årsredovisning. Skiljer sig värderingsmodeller av 

fastigheter avsevärt mellan olika fastighetsbolag, och skiljer sig värderingsmodeller mellan 

fastighetsbolag som redovisar till verkligt värde och anskaffningsvärde. Man skulle kunna 

tänka sig att det vore intressant att titta på detta även i noterade fastighetsbolag om 

värderingsmodellerna förändrats något när man tvingats övergå till IAS 40 i sin redovisning.  
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Wihlborgs fastigheter årsredovisning 2010 

 

Muntliga källor 

Andersson, Mats Verkställande direktör fjärde AP-fonden & styrelseledamot Vasakronan och 

styrelseordförande Dombron intervju 6 maj 2011 Stockholm  

Bohlin, Håkan Investeringsansvarig Sjätte AP-fonden & styrelseledamot Norrporten 

telefonintervju 29 april 2011 från Uppsala 

Nerlich, Christer Ekonomi-och finansdirektör Vasakronan intervju 6 maj 2011, Stockholm 

Söderberg, Rolf Ekonomi- och finansdirektör Norrporten telefonintervju 28 april 2011, från 

Uppsala 

 

Källförteckning bilder och tabeller 

Figur 1 Illustration redovisningens roll i principal-agent konflikten källa egen figur 

Tabell 1 Ägandeförhållande fastighetsbolag källa egen tabell 

Tabell 2 Intervjuobjekt källa egen tabell 
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Bilaga 1 
 

Hej, vi är två studenter vid Uppsala Universitet som håller på med vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi. I vårt uppsatsarbete ska vi skriva om redovisningsvalen i onoterade 

fastighetsbolag. Vi har valt att rikta in oss emot AP-fonderna och deras ägande i onoterade 

fastighetsbolag. Det vi vill ta reda på är hur viktig den finansiella informationen är för ägaren 

i ett sådant förhållande. I detta ingår också att titta på hur andra rapport- och 

kommunikationsvägar fungerar i förhållandet mellan parterna.  

 

I studien avser vi att intervjua representanter för AP-fonderna och representanter för några av 

de fastighetsbolag som AP-fonderna äger. Anledningen till detta är att vi i vår studie vill 

kunna bilda oss en uppfattning om vilken syn fastighetsbolagen och dess ägare, AP-fonderna, 

har på den finansiella rapporteringen och den kommunikation som finns mellan båda parterna. 

 

Vi undrar om vi vid något tillfälle under perioden 28/4-13/5 skulle kunna få träffa en eller 

flera personer ur er organisation som kan svara på frågor kring redovisningsval och är väl 

insatt i hur kommunikationen mellan företag och ägare sköts. Vi räknar med att intervjuerna 

tar ungefär 30-45 minuter i anspråk. Vi vill helst spela in intervjuerna men om respondenten 

önskar att ej bli inspelad så tillmötesgår vi naturligtvis ett sådant önskemål. Vi hoppas att ni 

har möjlighet att hjälpa oss med att svara på frågor kring vårt uppsatsämne. 

/Med vänliga hälsningar David och Karl 

 

De samtalsämnen som vi vill ta upp under intervjun 

Ägarens inflytande över företagets redovisningsval, framförallt val kring hur man väljer att ta 

upp fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter 

Vilka kommunikationsvägar finns mellan ägaren och företagen 

Spelar den finansiella informationen en viktig roll för ägaren i detta förhållande  

Hur skaffar sig ägaren insyn i fastighetsbolaget 

 

Kontaktuppgifter:     

David Nises telefon: 070-3921569  Karl Personne telefon: 070-5689708 

e-post: nises88@hotmail.com  e-post: kallepersonne14@hotmail.com  

mailto:nises88@hotmail.com
mailto:kallepersonne14@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Följande frågor har varit utgångspunkter i de intervjuer som vi utfört för att samla in vårt empiriska 

material. Under samtalen har vi inte alltid tagit frågorna i samma ordning och inte heller alltid läst 

innantill då vi ställt frågorna. Intervjuerna har snarare varit uppbyggda som samtal kring de 

nedanstående frågorna. Vi har använt oss av två frågemallar som liknar varandra anledningen till 

detta är att vi haft lite olika inriktning på samtalen och därför behövt styra samtalen i olika riktning.  

 

Frågor till AP-fonderna 

1. Befattning/roll för den person som vi intervjuar 

 

2. Är det okej att vi spelar in samtalet? 

 

3. Spelar det stor roll för er som ägare om företagen redovisar enligt IFRS eller inte, är 

redovisningsvalen en högt prioriterad fråga för er som ägare?  

 

4. Hur resonerar ni som ägare angående de redovisningsval som gjorts i företagen?  

 

5. Har ni stort inflytande över redovisningsvalen som görs i företagen? IAS 40 verkligt 

värde 

 

6. Hur använder ni som ägare den finansiella informationen som företagen upprättar. Har 

ni någon speciell användning av detta eller går ni på annat? Om den finansiella 

rapporteringen inte är viktig vad är det ni reagerar på som ägare i ett bolag? 

 

7. Vilken insyn har ni som ägare i ledningens arbete? 

 

8. Hur ser kontakterna ut mellan er som ägare och företaget? Andra rapporter telefon 

osv. frågor 

 

9. Ni är som ägare representerade i styrelsen vad är det ni vill uppnå med detta? 

 

10. Kan vi höra av oss med kompletterande frågor ifall det skulle behövas? 

 

Frågor till fastighetsbolagen 

1. Befattning/roll för den person som vi intervjuar 
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2. Är det okej att vi spelar in samtalet? 

 

 

3. Hur har ni resonerat kring valen om hur ni sak ta upp era förvaltningsfastigheter i 

redovisningen, (kring IAS 40 och anskaffningsvärde minus avskrivningar) För- och 

nackdelar? 

 

 

4. Spelar det stor roll för er hur ni redovisar, är redovisningsvalen en högt prioriterad 

fråga för er? 

 

5. Finns det andra som har stort inflytande? Har ni stort inflytande över 

redovisningsvalen som görs i företagen? IAS 40 verkligt värde  

 

6. Finns det mål från ägarna som är knutna till era finansiella rapporter 

 

 

7. Hur ser kontakterna ut mellan er som företag och era ägare? Vad är viktigt? 

 

Informationsutbyte (styrelserepresentation, rapporter, kontakter typ telefon), den 

finansiella informationen är den viktig? 

 

 

8. Kan vi höra av oss med kompletterande frågor ifall det skulle behövas? 
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Bilaga 3 
 

Fondförmögenhet hos de sex allmänna pensionsfonderna per den 31 december 2010. 

Uppgifterna är hämtade ur respektive fonds årsredovisning. 

Första AP-fonden 218,8 miljarder kronor 

Andra AP-fonden 222,5 miljarder kronor 

Tredje AP-fonden 220,8 miljarder kronor 

Fjärde AP-fonden 213 miljarder kronor 

Sjätte AP-fonden 19,9 miljarder kronor 

Sjunde AP-fonden 104 miljarder kronor 

 

 


