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FÖRORD 

Författarna vill börja med att rikta ett stort tack till handledaren Anders Nilsson som stöttat 
oss med goda råd och hjälp efter vägen, samt de personer som bidragit med en hjälpande hand 
under uppsatsens gång. Vill även tacka de respondenter som tagit sig tid och ställt upp som 
intervjupersoner och delat med sig av sina erfarenheter.  

Det har varit en lärorik process där författarna utvecklat sin förmåga att analysera ett problem. 

Luleå, november 2013 

   

Emilie Odén   Gustav Arfvidsson 

  



	  

	  

SAMMANFATTNING 

Under den senaste tiden har en diskussion uppkommit om hur revisorer bedömer och 
formulerar fortlevnadsvarningar i årsredovisningen. Begreppet fortlevnadsvarning är till för 
att informera om tveksamheter påträffats gällande ett företags möjligheter till att fortsätta 
bedriva verksamheten. Den tidigare forskningen på området har haft som utgångspunkt att 
belysa och kvantifiera utfallen av fortlevnadsvarningar, vilket har visat på en avvikelse där 
tillförlitligheten borde ifrågasättas. Användandet av fortlevnadsvarningar borde belysas då 
årsredovisningens primära uppgift är att förse intressenter med betydelsefull och användbar 
information. Undersökningens syfte är att skapa insikt om och förståelse för hur 
företagsanalytiker använder sig av årsredovisningen och om fortlevnadsvarning är av 
betydelse vid kreditbedömning. Utgångspunkten för undersökningen har därför varit att 
försöka förstå hur företagsanalytiker i bank använder fortlevnadsvarningar vid 
kreditbedömningar. Undersökning har sin teoretiska utgångspunkt i 
beslutsanvändbarhetsperspektivet där årsredovisningen och fortlevnadsvarningar egenskaper 
förklaras vilket sedan kopplas mot den empirin som generats genom intervjuer. 
Undersökningen fann att fortlevnadsvarningar inte är av användbar karaktär som 
beslutsunderlag vid kreditbedömningar. Det framkommer att andra hjälpmedel används 
istället för att få säkra kreditbedömningar.  

 

 

 

 

  

 

 

  



	  

	  

ABSTRACT 

During recent times a discussion has emerged on how the auditors assess and formulate the 
going concern warnings in the audit report. The going concern warnings concept is used to 
inform if doubts have been found relating towards a company’s ability to operate. Earlier 
research in this area has had as a starting point to illustrate and quantify the outcome of the 
going concern warnings, which have shown deviation where reliability should be questioned. 
The use of going concern warnings should be highlighted since the main purpose of the 
annual report is to provide stakeholders with meaningful and useful information. The purpose 
of the study was to explain how business analysts use the annual report and if going concern 
warnings is of importance when conducting a credit assessment. The starting point of the 
study has therefore been to try to explain how business analysts in banking use going concern 
warnings for credit assessments. The investigation has its theoretical basis in the decision 
usefulness perspective where the properties of the annual report and going concern warnings 
are explained and then linked to the empirical data collected through interviews. The study 
found that going concern warnings are not useful as a basis for decision on credit assessments. 
It was found that other aids were instead used to achieve secure credit assessments. 
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1. INTRODUKTION 
I det inledande kapitel introduceras bakgrunden till det specifika forskningsområdet. För att 
sedan urskilja specifika undersökningsfrågor som därefter utvecklas till syfte som 
undersökningen avser att uppfylla.  

 

1.1 Problemdiskussion 
Under den senaste tiden har en allt tydligare diskussion uppkommit om hur revisorer 
formulerar fortlevnadsvarningar i revisionsberättelser (Öhman & Nilsson, 2012). 
Fortlevnadsvarning är en revisors bedömning av ett företags möjligheter att fortsätta sin 
verksamhet över nästkommande räkenskapsår. Processen sker genom att revisorn granskar 
och analyserar ett företags finansiella nyckeltal samt gör en bedömning av annan relevant 
information som kan påverkar företagets fortlevnad (RS 570). Vid en överhängande risk ska 
revisorn utfärda en fortlevnadsvarning (Menon & Williams, 2010). Fortlevnadsvarningen 
kommer ursprungligen från principen om fortlevnad som är en av de mest erkända och 
accepterade principerna inom revision (Sterling, 1968). Huvudsyftet med principen är att 
informera aktieägarna och finansiärer om oväntade händelser (Öhman, 2007). 

Anledningen till att en debatt har blossat upp är problematiken kring träffsäkerhet och 
formulering av fortlevnadsvarning. Träffsäkerheten har i olika studier visat på en variation 
mellan 10-20% vilket är lågt (Öhman & Nilsson, 2012). Formuleringarna har i likhet med 
träffsäkerheten inneburit en variation och tvetydighet, vilket ibland har kunnat tolkas som ett 
försök att dölja och undvika besvärliga beslutssituationer mellan revisor och företag (Jenkins 
& Lowe). Det här har lett till en debatt om fortlevnadsvarning är att betrakta som användbar 
(Menon & Williams, 2010).  

Att man har till uppgift att främja och tillgodose intressenter gör deras roll unik och viktigt för 
investerare och kreditgivare. I debatten menar man att revisorerna har kompetensen att 
säkerställa räkenskapernas trovärdighet, men att de eventuellt saknar kompetens att bedöma 
fortlevnaden för företag (Menon & Williams, 2010).  

Syftet med fortlevnadsvarningar är att informera om avvikelser påträffas som riskerar den 
fortsatta verksamheten för företaget. Eftersom årsredovisningen ursprungligen tagits fram för 
att tillgodose investerare och kreditgivare bör också fortlevnadsvarningen uppfylla samma 
kriterier (Solomons, 1991). Därför borde informationen vara användbar vid beslutsfattandet 
hos intressenter. Genom intressentteorin har man därför kategoriserat ett företags betydande 
intressenter, utifrån deras påverkan för den fortsatta verksamheten (Mitchell, Agle, & Wood, 
1997). Betydande intressenter kännetecknas genom en mer inflytelserik roll på företaget, 
genom deras förmåga att kontrollera kritiska resurser (Pfeffer, 1992). 

Genom beslutanvändbarhetsperspektivet har det framkommit att informationen i 
årsredovisningen ska ligga till grund för beslutsfattande (Ax, Johansson, & Kullven, 2009). 
Tidigare undersökningar om fortlevnadsvarningar har fokuserat på att klargöra hur 
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revisorerna formulerar och hur pass träffsäkra deras formuleringar är (Öhman & Nilsson, 
2012). Däremot har konsekvenserna av de tvetydliga formuleringarna och träffsäkerheten inte 
undersökts närmare. Därför bör det undersökas då användbarheten av fortlevnadsvarningar 
grundas i dess förmåga att förse intressenter med betydelsefull och användbar information, 
när det kommer till redovisningens grundpremisser (Artsberg, 2005).   

En stor och avgörande intressent är finansiärer som banker, där möjligheter till kredittider och 
långivning styrs (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). Deras unika ställning präglas av 
möjligheten att styra företagens ekonomi genom sin förmåga att erbjuda krediter. 
Kreditbedömning bygger på två delar, en del där fokus ligger på kvalitativa mått och en med 
kvantitativa mått där årsredovisningen är en viktig del (Udell, 2008). Därför är det av intresse 
att undersöka hur årsredovisningens fortlevnadsvarningar används för att förstå dess funktion 
som underlag vid kreditbedömning (Kling, 1999). Skulle fortlevnadsvarningar inte vara 
användbara, ska undersökningen ta reda på vad som då används istället.  

Tidigare studier har varit inriktade på att analysera hur fortlevnadsvarningar påverkar 
investerares investeringsbenägenhet. Däremot saknas undersökningar kring användbarheten 
av fortlevnadsvarning vid kreditbedömning. Därför så finns det ett potentiellt 
forskningsutrymme i att undersöka hur revisorers fortlevnadsvarningar används och dess 
betydelse för företagsanalytiker vid kreditbedömning.  

1.2 Undersökningsfrågor 
Det har tidigare inte undersökts vad fortlevnadsvarningar har för betydelse/användbarhet vid 
kreditbedömningar hos företagsanalytiker. Därför borde området undersökas hur en viktig 
intressent ser på saken. Utifrån denna problemdiskussion har följande undersökningsfrågor 
utformats: 

1. Hur används årsredovisningen bland företagsanalytiker i bank vid kreditbedömning? 
2. Hur användbara är fortlevnadsvarningar för bankers företagsanalytiker?  
3. Om fortlevnadsvarningar inte är användbara vid kreditbedömning hos bankers 

företagsanalytiker, vad används istället?  

1.3 Syfte  
Att skapa insikt om och förståelse för: 
 

• hur företagsanalytiker i bank använder sig av information i årsredovisningen i 
samband med kreditbedömning, och 

• vilken betydelse företagsanalytiker tillmäter fortlevnadsvarningar i sådana situationer.	   	  
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2. METOD 
Metodkapitlet inleds med att beskriva det metodsynsätt författarna valt att tillämpa i 
undersökningen. Sedan beskrivs hur litteratursökning, undersökningens strategi och 
materialinsamling & analys genomförts för att kunna besvara undersökningsfrågorna. 
Avsnittet avlutas sedan med metodkritik.   

 

2.1 Metodsynsätt 
Att människor uppfattar och ser saker på olika sätt är naturligt och skapar därför ett underlag 
för att belysa och undersöka hur årsredovisningens och fortlevnadsvarningar uppfattas bland 
företagsanalytiker. I den här undersökningen är utgångspunkten att skapa insikt om och 
förståelse för hur fortlevnadsvarningar används hos en specifik intressent. I och med att 
intressenterna är många har författarna begränsat undersökningen till att utvärdera hur 
bankers företagsanalytiker använder årsredovisningen och fortlevnadsvarningar vid 
kreditbedömning. Tanken med undersökningen är att genom företagsanalytiker förstå 
fortlevnadsvarningars betydelse vid kreditbedömning. Därför valde författarna att utgå från 
årsredovisningen eftersom användningen av den är en förutsättning för att kunna förstå hur 
dess fortlevnadsvarningar används. Detta eftersom fortlevnadsvarningar finns med i 
årsredovisningen, vilket ger en naturlig koppling till varandra och redovisningens 
beslutsanvändbarhetsperspektiv. Författarna vill genom undersökningen skapa en förståelse 
om hur användbar informationen från fortlevnadsvarningarna är, samt förstå hur 
tillämpningen sker. Därför kommer en variant av intervjuguide med 13 intervjuer användas 
för att uppnå en bredare förståelse för hur företagsanalytiker uppfattar och använder sig av 
fortlevnadsvarningar ( Bryman & Bell, 2003, ss. 65-66). Undersökningen är ur 
redovisningsteorin lagd åt en beskrivande karaktär där målet är att skapa insikt och förståelse 
för användbarheten av fortlevnadsvarningar (Holme & Solvang, 1986, s. 60). För att göra det 
på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att beakta faktum att undersökningen måste 
innehålla ett urval som gör det möjligt att skapa insikt om och förståelse för hur 
företagsanalytiker använder och ser på betydelsen av fortlevnadsvarningar ( Bryman & Bell, 
2003). Detta kommer resultera i en förklaring av hur företagsanalytiker använder sig av 
fortlevnadsvarning vid kreditbedömning. 

Formen för undersökningen är en deduktiv metod där författarna utifrån befintliga teorier om 
intressenters olika styrkeförhållande och redovisningens beslutanvändarperspektiv försöker 
förstå hur fortlevnadsvarningar ska användas utifrån ett redovisningsperspektiv. Därefter 
utvärderas och dras slutsatser om hur företagsanalytiker i verkligheten använder sig av 
fortlevnadsvarningar genom att sammanställa empirin mot teorin vilket slutligen summera 
vad undersökningen har kommit fram till. Summeringen av resultatet kommer sedan att 
indikera på betydelsen av fortlevnadsvarningar vid kreditbedömningar (Holme & Solvang, 
1986, s. 51). Det här sker genom att intervjuguiden influeras och anpassas efter den teori som 
används. Genom att skapa insikt om och förståelse för hur förhållandet mellan teorin och 
praktiken ser ut kring fortlevnadsvarningar hoppas författarna kunna åskådliggöra en 
förståelse till hur företagsanalytiker ser på användbarhet av fortlevnadsvarningar vid 
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kreditbedömningar ( Bryman & Bell, 2003, s. 23). Det utifrån en specifik och viktig intressent 
i näringslivet. 

Inriktningen på undersökningen framhäver en förståelse där ett orsakssamband mellan 
fortlevnadsvarningar och beslut vid handläggning av kreditbeviljning förklaras ( Bryman & 
Bell, 2003). Undersökningen har en viss grad av fördjupning och förstående aspekt där 
intervjupersonerna får möjligheten till att uttrycka personliga reflektioner men också ett 
relativt stort urval för att kunna skapa insikt om och förståelse för hur företagsanalytiker 
använder sig av fortlevnadsvarningar. 

2.2 Litteratursökning 
Undersökningens teoretiska referensram är uppbyggd av vetenskapliga artiklar och 
kurslitteratur. Författarna har i första hand försökt att använda sig av vetenskapliga artiklar 
men även litterära källor av publikationer i bokform. Litteraturen har också bidragit med 
mycket genom referensregistret som kunnat hänvisa till vetenskapliga artiklar. 
Litteraturstudien har bestått i att försöka hitta passande artiklar, vilket har skett främst genom 
Primo, Google Scholar och Emerald som är Luleå tekniska universitets databas. För att 
underlätta sökningen använde författarna sig av sökorden: 

• Stakeholder Theory 
• Decision making Theory  
• Usefulness  
• Audit Reports  
• Going Concern Warnings 

2.3 Studie 
Studiens syfte är att skapa insikt om och förståelse för användbarheten av årsredovisningen 
och fortlevnadsvarningar för företagsanalytiker. Eftersom undersökningen är inriktad på att 
förstå hur individer resonerar kring fortlevnadsvarningar har definitionen av 
undersökningsmetod blivit en intervjuguide. Detta eftersom författarna har avsett att skapa en 
förståelse för hur företagsanalytiker använder sig av fortlevnadsvarning. Därför har urvalet 
och omfattningen av respondenter varit avgörande för att kunna ge en indikation på hur 
företagsanalytiker ser på användbarheten av fortlevnadsvarningar. Därför har undersökningen 
omfattats av 13 stycken företagsanalytiker för att kunna identifiera variationer och olikheter 
kring användandet av fortlevnadsvarningar hos företagsanalytiker i banker  ( Bryman & Bell, 
2003). Det här leder till att undersökningen kommer präglas av en mer förstående karaktär om 
hur företagsanalytiker i bank använder sig av fortlevnadsvarningar. Undersökningen avser 
inte att visa på skillnader mellan olika banker utan fokuserar på hur företagsanalytiker ser på 
användbarheten oberoende av vilken bank eller ålder man är i (Gerring, 2007).  

2.3.1 Urval 
För att undersökningen ska generera väsentlig information om användbarheten av 
fortlevnadsvarningar vid kreditbedömningar krävs det att rätt personer intervjuas. Det var här 
viktigt att bedöma vilka personer som var mest lämpad att svara på de undersökningsfrågor 
som undersökningen avser att besvara. Efter en noggrann övervägning beslutade sig 
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författarna att intervjua företagsanalytiker, då företagsanalytiker arbetar med kreditgivning. 
Anledningen till detta är att de troligen kommer i kontakt med årsredovisningen och därmed 
fortlevnadsvarningar vid kreditbedömningar. Urvalet har genom frågeställningen blivit 
konkret vilket gjort att undersökningen inte använt sig av någon speciell urvalsteknik. 
Däremot har författarna bett respondenter rekommendera kollegor, för att på så vis lättare 
komma i kontakt med fler intervjupersoner (Denscombe, 2009). Urvalet är även baserat på 
närområdet d.v.s. Norrbotten med Luleå som utgångspunkt.  

Den kvantitativa omfattningen av undersökningen har anpassats efter författarnas möjligheter 
att systematiskt arbeta igenom informationen, samt problematiken att få intervjuer med de 
olika bankkontoren (Trost, 1997). Eftersom tidsbrist begränsar vid urvalsprocessen så har 
antalet intervjupersoner varit svårhanterligt, men enligt författarna har fokus varit på att kunna 
undersöka och utvärdera informationen på ett korrekt vis (Trost, 1997). Därför har författarna 
funnit att 13 intervjuer borde kunna skapa en indikation på hur företagsanalytiker arbetar och 
värdesätter fortlevnadsvarningar vid kreditbedömningar.  

2.3.2 Pilotstudie 
Vid utformning av intervjuguide kan vissa oklarheter kring hur frågorna uppfattas av 
respondenter uppkomma. För att säkerställa önskvärdheten av intervjuundersökningen 
genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie gör det möjligt att korrigera och säkerställa att 
frågorna fungerar och leder till korrekt information. Vilket stärker undersökningen i sin 
helhet. ( Bryman & Bell, 2003)  

Pilotstudien skedde genom att författarna via telefon kontaktade en bank och det framkom att 
deras kreditavdelning låg i Umeå, vilket gjorde att det blev svårt med personlig kontakt. 
Däremot fanns ett fåtal kreditanalytiker i Luleå, varav en vid namn Rolf Berglund som 
författarna lyckades ta kontakt med. Författarna genomförde intervjun med respondenten och 
några mindre problematiska frågor uppfattades. Bland annat framkom det att respondenten 
inte riktigt visste vad en fortlevnadsvarning var utan pratade om ren och oren 
revisionsberättelse, vilket gjorde respondenten osäker. I slutet på intervjun bad författarna 
respondenten om tips kring intervjuguiden vilket respondenten tog på allvar. Respondenten 
ombad oss att skriva ut vad en fortlevnadsvarning var och vilka krav som skulle finnas för att 
en fortlevnadsvarning skulle skrivas ut i revisionsberättelsen. Det här tillsammans med 
mindre korrigeringar som författarna uppfattade som ledande och missuppfattande tog 
författarna åt sig och utformade en ny intervjuguide. Däremot valde författarna att bortse från 
önskemålet att skriva ut regelverket kring RS 570 eftersom omedvetenheten indikerar på 
användbarheten indirekt.   

När intervjuguiden var säkerställd började författarna att försöka ta kontakt med 
företagsanalytiker på de olika bankkontoren i Luleå. Författarna valde att kontakta Swedbank, 
Handelsbanken, SEB och Nordea. Det visade sig vara av varierande svårighet då många 
personer hänvisade till tidsbrist. Den första kontakten skedde via telefon där syftet med 
undersökningen presenterades och frågan om möjligheter till intervju besvarades. Vid en 
överenskommelse bokades ett personligt möte med respondenten där intervjun senare 
genomfördes. 
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2.3.3 Intervju 
Den mest frekvent använda forskningsstrategin för att skapa insikt om och förståelse för ett 
förhållande till något är genom en kvalitativ studie (Trost, 1997). Undersökningen förutsätter 
att ett antal av individer berörs för att skapa indikation på hur företagsanalytiker värderar 
användbarheten av fortlevnadsvarningar ( Bryman & Bell, 2003). För att göra det på ett så 
korrekt sätt som möjligt har författarna valt att genomföra intervjuer. Anledningen till att 
intervjuer ansågs som mest lämplig var möjligheten till mer öppna svar och följdfrågor, samt 
bedöma intrycket hos respondenterna vilket generera en djupare och bättre förståelse kring 
respondentens svar (Trost, 1997).  

För att undersöka en så pass komplex arbetsuppgift som företagsanalytikers utvärdering och 
tillämpning av revisorernas fortlevnadsvarningar har författarna valt att applicera en kvalitativ 
intervjumetod. En kvalitativ intervju ger en ökad flexibilitet och rymmer mer information 
vilket gör den attraktiv att tillämpa när man vill undersöka hur användningen varierar mellan 
olika respondenter (Bryman & Bell, 2003; Trost, 1997). I undersökningen är möjligheterna 
stora till en variation och urskiljande av olika arbetsmetoder vilket kan leda till 
meningsskiljaktigheter och komplexitet beroende på intervjupersonen. Detta sker till följd av 
att olika personer uppfattar och arbetar olika vilket präglas av deras erfarenheter och intryck 
av fortlevnadsvarningar (Trost, 1997).  

Författarna ser det därför mest tillförlitligt att använda en semi-strukturerad intervju med en 
delvis tydlig intervjuguide men som samtidigt skapar möjligheter till följdfrågor samt skapar 
en tydlig fokusering på området. Genom en semi-strukturerad intervjuguide kommer man 
lättare kunna leda intervjun till de intressanta frågeställningar som författarna vill skapa insikt 
om och förståelse för ( Bryman & Bell, 2003), där samtidigt en möjlighet till jämförelse 
mellan intervjuerna skapas. Då tiden för undersökningen är begränsad har författarna till viss 
del delat upp sig vilket resulterar i att intervjuerna måste kunna jämföras ( Bryman & Bell, 
2003). En semi-strukturerad intervju möjliggör en bättre jämförbarhet även om båda 
författarna inte kan närvara. Detta därför att man genom mer öppna frågor låter respondenten 
utforma och förklara sina personliga åsikter kring revisionsberättelsen och dess inflytande vid 
kreditbedömningar (Trost, 1997). 

Starten för intervjun skedde genom att börja formulera intervjufrågor. Det som skedde var till 
stor del att författarna satte sig ned och gick igenom frågeställning och syftet för att tydligt 
koppla frågorna mot det undersökningen önska att besvara. Författarna valde därefter ett antal 
frågor som underbyggde problematiken kring området. Frågorna var till en början 
övergripande men med underfrågor för att få respondenten att inte lämna det område som 
skulle beröras. Något som var svårt var att förstå hur respondenterna uppfattade frågorna och 
därför kände författarna att intervjuguiden var tvungen att testas genom en pilotstudie. 
Pilotstudien renderade nyttig kritik vilket låg till grund för den nya intervjuguiden som sedan 
används på respondenterna. 

2.4 Analys 
Genom intervjuerna ansåg författarna att möjligheterna till att förstå hur företagsanalytiker 
uppfattar användbarheten av fortlevandsvarningar, och dess betydelse vid kreditbedömningar 
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( Bryman & Bell, 2003). För att på ett så bra sätt som möjligt ta vara på informationen har 
författarna bett om att få spela in intervjuerna för att undvika att missa nödvändig information 
vid sammanställningen av resultat ( Bryman & Bell, 2003). Sammanställningen har sedan 
skett genom att upprepade gånger lyssna igenom respondenternas svar och därefter skrivit ned 
det mest relevanta utifrån undersökningsfrågorna och syftet med undersökningen (Trost, 
1997).  

Resultatet från intervjuerna analyserades i sin helhet där det sammanställs efter de essentiella 
delarna i intervjuguiden. Detta eftersom resultatet och analysen ska ha en relevant koppling 
till problemområde man avser att undersöka (Holme & Solvang, 1986). Olika resultat från 
undersökningen urskiljs och förklaras av hur många av respondenterna som ger sin 
uppfattning av användbarheten kring fortlevnadsvarningar (Trost, 1997).  

2.5 Metodkritik 
Metodkritiken riktas till att bedömningen och önskemålet om att kunna skapa en objektivitet 
blir lidande av att omfattningen av urvalet varit en problematik. Detta då det delvis har varit 
svårt att komma i kontakt med ett antal bankkontor på grund av tidsbrist vilket har gjort dem 
tvungna att prioritera bort att ställa upp i den här undersökningen. Därför kan kritik riktas åt 
att undersökningen inte uppfyller ett tillräckligt stort urval för att mer generalisera ett mönster 
och därför borde man kanske se undersökningen som en indikation på hur en 
fortlevnadsvarning används. Detta då syftet inte var att bidra med en statistiskt generaliserbar 
förklaring utan att skapa insikt om och förståelse för hur företagsanalytiker i bank använder 
sig av information i årsredovisningen och vilken betydelse fortlevnadsvarningar har.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Följande avsnitt bidrar till att ge en djupare förståelse för de problem som undersökningen 
avser att undersöka. Här presenteras de teorier som ligger till grund för att uppfylla 
undersökningens syfte. För att sedan förklara hur teorin kopplats till problematiken. 

 

3.1 Intressentteori 
Intressentteorin är en bred teori som berör både moraliska och ekonomiska intressenter 
(Deegan & Unerman, 2011). Teorin har sin utgångspunkt i att organisationer är en del av en 
socialenhet där de påverkar och påverkas av andra intressenter (Ax, Johansson, & Kullven, 
2009). Att alla intressenter är intresserade av organisationen är självklart, däremot är grunden 
till deras relation och angelägenhet präglad av väsentliga skillnader. Vissa har exempelvis 
miljö, de anställda eller samhället som den viktigaste aspekten (Grönlund, Tagesson, & 
Öhman, 2010). Därför kan man ur intressentteorin urskilja olika nivåer av intressenter, med 
en helhetssyn och objektivitet bör man ta hänsyn till alla potentiella intressenter. Detta är en 
omöjlighet då deras informationsbehov ser olika ut eller rent ut sagt står i konflikt med 
varandra (Ax, Johansson, & Kullven, 2009).  

3.2 Banksektorn som betydande intressent 
På grund av den problematik kring hur man ska förbruka sina resurser för att nå en optimal 
relation med sina intressenter så är det viktigt att veta betydelsen av de olika intressenterna. 
Genom en snävare syn förklaras detta genom ett mer inriktad informationsflöde mot aktörer 
som berör organisationers fortlevnad (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). Anledningen till det är 
att organisationer inte förmår att hantera och bemöta alla intressenters önskemål (Deegan & 
Unerman, 2011). Det här leder till att man som organisation måste anpassa sig och prioritera 
intressenter för att skapa nödvändiga relationer. Skapandet av relationer sker oftast genom att 
man utvärderar ett resursbehov vilket resulterar i att det ger indikationer på vilka intressenter 
som är mest kritiska för organisationens fortlevnad (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). 

I tidigare studier har man beskrivit intressenternas påverkan utifrån Mitchells modell att utöva 
inflytande och därigenom bli mer väsentlig än andra intressenter. Modellen är uppbyggd kring 
tre attribut där en eller flera påverkar graden av inflytande, vilket illustreras i figur 1. 
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Figur 1 Qualitative Classes of Stakeholders (Mitchell, Agle, & Wood, 1997) 

	  

3.2.1 Kraft 
Kraft kan beskrivas som en intressents möjlighet att influera en organisation genom 
intressentens funktion gentemot företaget. Har intressenten en betydande och påtaglig kontroll 
över kritiska resurser för organisationens möjligheter att producera produkter eller tjänster, så 
ökar inflytande progressivt, ju mer kritiska resurserna är desto mer inflytande för 
intressenterna skapas (Ullmann, 1985). Kritiska resurser kan vara allt från arbetskraft till 
finansiering. Att finansiering är en av de mest erkända faktorerna är allmänt känt (Deegan & 
Unerman, 2011). Det här leder till att bankernas roll som kreditgivare är en av de absolut 
viktigaste, om inte den viktigaste intressenten, utifrån deras möjlighet att påverka företagen 
genom belåning och kredittider.  

3.2.2 Legitimitet  
Attributet legitimitet har vuxit fram som en betydande roll genom teorin om organisationers 
legitimitet mot samhället. Teorin grundar sig i att organisationer söker efter legitimitet genom 
att anpassa sig mot normer och regler inom branschens intressentgrupper. Därigenom 
anpassar man sig till samhället vilket resulterar i att man skapar en legitimitet för sin 
verksamhet (Deegan & Unerman, 2011, s. 323). Att man inom sin bransch skapar en väsentlig 
roll som förebyggare och introduktör av normer och regler skapar en kraft och auktoritet på 
marknaden (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). Som kreditgivare och länk mellan olika 
intressenter skapas en indikation på hur pass bra regler och normer fungerar vid fastställandet 
av vad som är generellt legitimt baserat. Det innebär att förhållningssättet gentemot 
existerande normer och regler kan ifrågasättas om en auktoritet inom intressentgruppen ej 
anser att de är av nödvändig karaktär. Inom teorin pratar man om ’’legitimitets gap’’ vilket 
uppstår i situationer där korrespondensen mellan sociala definitionen av hur något ska vara 
inte uppfylls av organisationer (Deegan & Unerman, 2011, s. 329). Det ligger till grund för en 
diskussion kring fastställandet av relegationer som inte efterföljs.  

Kraft	  

Legitimitet	  Angelägenhet	  
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3.2.3 Angelägenhet 
Har sin utgångspunkt i vilken grad intressenterna har angelägenhet att omedelbart få 
uppmärksamhet och gehör för sitt engagemang. Angelägenheten skapas genom att relationer 
bygger på en tidsaspekt och att relationen är kritisk i förhållande till intressenten. Alltså att 
man som organisation är i betydande angelägenhet av förhållande till intressenten. Detta kan 
exemplifieras genom ett ägarskap, intressentens egendom av en specifik tillgång som riskerar 
att tappa värdet, eller förväntningar på att intressenten kommer fortsätta leverera till 
intressenterna med någonting av betydande värde. (Mitchell, Agle, & Wood, 1997) 

Att undersöka hur en betydande intressent arbetar och använder fortlevnadsvarningar blir 
därför väldigt viktigt. Anledningen till det är flera, dels eftersom redovisningens primära 
uppgift är att förse intressenter med betydelsefull information som kan användas som 
beslutsunderlag. Att därför föra en diskussion kring hur banker uppfattar deras roll och 
inflytande över företag när det gäller informationsflöden blir därför viktigt att belysa.  

3.3 Kreditbedömning 
Vid behov av finansiellt kapital måste alla organisationer genomgå en bedömning av deras 
finansiella förmågor. Förmågan kan bedömas utifrån ett samband mellan ett kvalitativt och 
kvantitativt beslutsunderlag.  

Den kvalitativa bedömningen är utformad efter mer svårdefinierade variabler som 
ursprungligen baseras på individnivå, exempel på sådana variabler kan vara företagsägare, 
affärsidé, affärsplan och framtidsutsikter. Dessa har en stor påverkan på företagets 
framtidsutsikter vilket en kreditgivare måste väga in i bedömning av krediter (Udell, 2008). 
Främst är de av betydelse vid nya och mindre kunder där information och osäkerhet påtvingar 
en frekvent insamling av kvalitativ information (Kling, 1999). 

Den kvantitativa bedömningen sker genom analysering av befintlig data för att på så vis 
värdera möjligheterna till framtida kassaflöden. Framtida kassaflöden är det viktigaste då 
flödet begränsar förmågan att betala räntor och amorteringar (Silver, 2005). Men vid 
kreditbedömningar används alla adekvat information om ett företags finansiella historik för 
att begrunda och analysera framtida förhållanden (Kling, 1999). Den här historiken går att 
utläsa ur årsredovisningen och revisionsberättelsen där kreditbeviljare enligt redovisningen 
ska få adekvat information. Men oftast är ett större informationsunderlag nödvändigt och 
därför krävs specifik information för att kunna bedöma ett företags återbetalningsförmåga. Att 
återbetalningsförmågan är fundamental vid kreditbedömningar beror på att den regleras av 
bankrörelselagen, där det styrks att fokus ska ligga på kredittagarens återbetalningsförmåga.    

Tillsammans bildar dessa två variabler grunden för det som benämns klassisk kreditgivning. 
Balansen mellan dessa två variabler kan benämnas kreditpolicy och ska genomsyra hela 
organisationens synsätt vid kreditbedömningar. Tanken med kreditbedömning är att man ska 
analysera riskerna till ett beräknat kassaflöde (Caouette et al. 1998). 

Kreditbedömning är av central betydelse för företags förmåga att kunna bedriva 
näringsverksamhet. Därför är det viktigt att se hur redovisningens fortlevnadsvarningar 
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används vid kreditbedömningar. Betydelsen borde kunna ifrågasättas om de överhuvudtaget 
inte ligger till grund vid kreditbedömningar.  

3.4 Beslutsanvändbarhetsperspektivet 
Beslutsanvändbarhetsperspektivet (decision-usefulness) syftar till att redovisningen ska vara 
användbar för företagets intressenter när det kommer till att göra ekonomiska beslut 
(Grönlund, Tagesson, & Öhman, 2010). Den utgår från användarens perspektiv och deras 
informationsbehov. För att kunna fatta ekonomiska beslut så behövs tillgång till information, 
redovisningsinformation är därför en viktig beståndsdel för att kunna göra framtida 
bedömningar (Sterling, 1967). Enligt Financial Accounting Standards Board (FASB) är 
redovisningens syfte: 

”Financial reporting should provide information that is useful to present and potential 
investors and creditors and other users in making rational investment, credit, and similar 

decisions.” (FASB, 1978, SFAC 1, §34) 

När det kommer till ekonomiska investeringsbeslut så betonar man redovisningens 
användbarhet vid beslutssituationer. Enligt Artsberg (2005) är det i första hand investerare 
och kreditgivare som ska tillfredsställas när man ger form till årsredovisningen. Därför anses 
det att den information som kapitalmarknaden har användning utav vid beslutsfattande är vad 
som ska redovisas (Ljungdahl, 1999, s. 29). Genom kapitalmarknadsperspektivet har 
redovisningen tagit fram grunderna till vad som kan definieras som användbar information 
när det kommer till beslutsfattande. Där de två viktigaste egenskaper för användbarhet är 
relevans och tillförlitlig. (ibid, s.30) 

Betydelsen av relevans förklaras genom dess mån något hör till, d.v.s. dess betydelse till 
ärendet i fråga, vilket i det här fallet är betydelsen till redovisningen. För att 
redovisningsinformation ska kunna klassificeras som relevant är det viktigt att 
informationsinnehållet är av trovärdighet, vilket underlätta beslutsfattandet. Det här görs 
genom att redovisningen skapar en grund för beslutsfattande genom att säkerställa tidigare 
historik istället för att bedömningar består av återkommande kvalificerade gissningar om 
framtiden (FASB, 1980). För att kunna göra framtida bedömningar så behövs information om 
tidigare händelser. Vilket beror på det faktumet att en dokumentation av tidigare historik ger 
en stadig utgångspunkt för att bedöma framtida utfall. Relevant redovisningsinformation är 
kapabel att underlätta och göra skillnad vid beslutsfattande genom att bilda förutsättningar för 
förutsägelser om framtiden (Artsberg, 2005). Det sker genom att man årligen kan följa 
resultat och därigenom lär sig mer om utvecklingen och bilda uppfattning om framtiden. Utan 
kunskap om det förflutna, kommer möjligheterna till framtida förutsägelser försvinna vilket 
beskriver relevansen av information vid beslutsfattande. Samtidigt är beslutsanvändarna så 
pass rationella att de använder all den information som de anser vara relevant (Menon & 
Williams, 2010). En annan viktigt punkt som påverkar redovisningens relevans är 
tidsaspekten, informationen måste finnas tillgänglig en skälig tid före beslutsfattandet för att 
uppfyllas som relevant. Det vill säga att informationen måste finnas innan den förlorar sin 
förmåga att påverka beslut. Aktualitet påverkar relevansen men ligger inte till grund för den 
och bör därför betraktas som en faktor som avgör hur relevant information är. (FASB, 1980) 
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Tillförlitlighet kan ses som att redovisningens information vilar på trohet och representerar 
vad den utger sig för att vara. Det här sker genom att revisorn reviderar årsredovisningen 
vilket ska styrka att alla siffror är korrekta, vilket understryker en kvalitet och tillförlitlighet 
enligt Artsberg. Tillförlitligheten anses vara relativa mått vilket påpekar gränsdragningen 
mellan vad som är regelmässiga och skattemässiga krav, vilket kan varierar och därför kan 
tillförlitligheten vinklas till antingen mer eller mindre pålitlig. En viktig faktor som påverkar 
tillförlitligheten är möjligheten till verifiering av mätningarna. Det här kan ske genom att 
jämföra eller säkerställa räkenskaperna i form av revidering. Tillförlitligheten är övergripande 
genom att kontrollera att redovisningsinformationen inte är felaktig eller vinklad på något 
sätt, detta för att ge intressenten så trovärdig och användbar information som möjligt 
(Artsberg, 2005, s. 170). (FASB, 1980) 

De här två egenskaper är en förutsättning för jämförbarhet och med jämförbarhet menas att 
användarna måste kunna göra jämförelser mellan företag och vid olika tidsperioder. För att 
kunna göra jämförelser mellan företag så måste händelser behandlas lika på företagen, det 
måste med andra ord finnas regler. Vid jämförelser över olika tidsperioder så måste 
redovisningsprincipen användas på samma sätt. Anledningen till att en strävan mot 
jämförbarhet är primärt beror på intressenternas möjlighet att utvärdera vilket företag som 
använder sina resurser mest effektivt och på så vis skapar en bättre konkurrens förmåga inom 
branschen (Artsberg, 2005, s. 173).   

Förutom att redovisningen ska vara relevant och tillförlitlig så ska årsredovisningen även vara 
förståelig, man menar att läsaren ska vara kunnig inom området och förstå den information 
som redovisas. Här ska också användarnas nytta av informationen överstiga de kostnaderna 
som uppstår för företagen att få fram den information som efterfrågas. (Ljungdahl, 1999, s. 
30) Dessa är de egenskaper som gör redovisningsinformationen användbar, vilket illustreras i 
figur 2.  

 

 

Figur 2 En hierarki av redovisningskvaliteter (FASB 1980, CON 2-13) 

Beslutsfattare	  
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Relevans	  

Jämförbarhet	  

Tillförlitlighet	  



	  

13	  

	  

FASB har till större del grundat beslutsanvändbarhetsperspektivet på den trueblood-rapport 
som publicerades 1973 (Artsberg, 2005, s. 75). Trueblood-rapporten går igenom förhållandet 
mellan företagets möjligheter att frambringa framtida kassaflöden och redovisningsmässiga 
vinstmått (Artsberg, 2005, s. 75). Vilket styrker det faktum att redovisningen främst är gjord 
för investerare och kreditbedömare. Vilket tränger undan mycket av den information som 
andra intressenter är angelägna om. Det leder till att redovisningen borde vara utformad för att 
bidra och underlätta beslutsfattandet hos kreditgivare, vilket borde resultera i hög grad av 
betydelse och användbarhet. (Solomons, 1991) 

Kreditbedömaren behöver tillgång till sådan information som gör det lättare för dem att fatta 
kreditbeslut. Deras intresse ligger i om företagen har förmågan till att betala tillbaka sina 
skulder eller inte, vilket delvis beror på hur företagens fortlevnadsförmåga ser ut (Menon & 
Williams, 2010). Därför handlar beslutsanvändbarhetsperspektivet om hur redovisningens 
information ska vara för att klassificeras som betydelsefull och därigenom användbar. Att den 
är speciellt riktad till att förse betydande intressenter som kreditgivare borde indikerar på en 
betydelsefull roll, av fortlevnadsvarningar vid kreditbedömningar och borde därför 
framkomma som en viktig aspekt i den kvantitativa bedömningen av krediter. 

3.5 Fortlevnadsvarningar 
Revisorn har som uppgift att granska och säkerställa kvalitén i den finansiella rapport som 
företaget tagit fram för räkenskapsåret. När räkenskaperna av företaget är säkerställd och 
kvalitetstestad återstår det för revisorn att göra en bedömning om företagets möjligheter att 
fortleva vilket sker i revisionsberättelsen enligt fortlevnadsprincipen (FAR, 2013). Om inte 
något uppseendeväckande har upptäckts i årsredovisningen tillskrivs inget i 
revisionsberättelsen. Däremot ska det vid särskilda och befogade fall tillskrivas en kommentar 
om företagets framtidsutsikter är besvärande, vilket inom revision kallas för 
fortlevnadsvarning (FAR, 2013). Fortlevnadsvarningar har som funktion att generera en 
indikation till intressenterna om att företagets framtida möjligheter är begränsade. 
Fortlevnadsvarningen är enligt intressenter av betydande värde genom dess förmåga att 
tydliggöra osäkerhet (Campbell & Mutchler, 1988) (Firth, 2002). 

Fortlevnadsprincipen är lagstadgad och bedöms utifrån kriterierna som går att utläs ur FAR:s 
samlingsvolym om revision under RS 570 (FAR, 2013). Regelverket RS 570 växte fram 
genom det internationella regelverket IAS 570, vilket förklarar dess utgångspunkt. RS 570 är 
en standard som redogör hur revisorernas ansvar kring fortlevnadsvarningar ser ut, samt hur 
bedömningen av fortlevnadsvarningar ska ske. Standarden ger dock ingen garanti över att ett 
företag utan fortlevnadsvarning inte ska gå under, då osäkerheten är för stor och utom en 
revisors kontroll många gånger(Hayes et al. 2005). 

Syftet med RS 570 är att vägleda revisorerna i arbete att bedöma företagsledningens 
tillämpning om fortlevnadsprincipen. Området som revisorn ansvarar för att är att granska och 
bedöma hur redovisningsprincipen tillämpas och avgöra om företagsledningen gjort en 
korrekt bedömning över förmåga att fortsätta verksamheten (Adrian & Torén, 2006). Därför 
är betydelsen av revisorns rapportering i revisionsberättelsen en viktig signal om 
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möjligheterna till fortlevnad är begränsad, vilket då ska framgå till företagets intressenter, 
kreditgivare.  

3.6 Teoretisk sammanfattning 
De nämnda teorierna ligger till grund för undersökningens syfte om att utvärdera hur 
fortlevnadsvarning används i förhållande till hur de normativt sätt borde användas. Teorierna 
har valts för att förtydliga hur revisionsberättelser och fortlevnadsvarningar är kopplade till 
redovisningen. Genom fortlevnadsvarningens funktion som en del i redovisningen blir det 
naturligt att bedöma dess funktion utifrån redovisningen grundläggande teori för 
beslutsunderlag enligt FASB:s beslutsanvändbarhetsperspektiv. Det här innebär alltså att man 
ställer revisionsberättelsen och dess fortlevnadsvarningar mot informationsinnehållets 
relevans och tillförlitlighet. Där tillförlitligheten främst tillgodoser aspekter om att det är 
korrekt och inte vinklade siffror vilket i den här undersökningen skulle kunna vara 
träffsäkerhet eller otydliga formuleringar. Relevansen baseras på hur intressenter och i det här 
fallet banker uppfattar informationsinnehållet. Det som enligt teorin tagits upp gör gällande 
att information från redovisningen är särskilt anpassad efter betydande intressenter.  

Vad som är relevant avgörs naturligtvis individuellt men har att göra med betydelsen av 
akuteliteten, d.v.s. att informationen finns tillhanda före beslut är fattade, samt att 
informationen är nödvändig vid beslutsfattandet. Tillsammans lägger dessa två attribut 
grunden för hur användbarheten och betydelsen av fortlevnadsvarningar uppfattas hos en 
specifik intressents anställda, vilket i det här fallet är företagsanalytiker i bank. Utifrån 
beslutsanvändbarhetsperspektivet så är relevans och tillförlitlighet två viktiga komponenter 
som valts att illustrera i en sammanfattande modell i figur 3, att beslutsanvändbarhet 
representerar relevans och tillförlitlighet när det kommer till informationsinnehållet i 
årsredovisningen. 

 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  3	  Fritt	  återgiven	  från	  (FASB 1980, CON 2-13)	  
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4. RESULTAT 
I följande kapitel sammanställs den information författarna erhållit från de intervjuer som 
genomförts utifrån de undersökningsfrågor undersökningen önskar att besvara.  

 

4.1 Hur används årsredovisningen vid kreditbedömningar? 
Diskussionen kring huruvida årsredovisningen är användbar eller används vid 
kreditbedömningar är delade från de olika respondenterna. Det klarläggs att årsredovisningen 
definitivt används, men i olika utsträckning. Respondenter påpekar att kreditbedömningar 
utarbetas olika mellan kollegor och att arbetsgången därför kan se olika ut, men att 
årsredovisningen är ett instrument som alla använder är mer eller mindre en norm.  

Företagsanalytikerna vill i kreditbedömningar bedöma framtida kassaflöden, därför är var och 
en av respondenterna överens om att årsredovisningen är en bra komponent för att tillgodose 
del av den information som behövs. Det lyfts likväl fram att årsredovisningen inte 
frambringar nog med information för en enskild kreditbedömning. Detta då respondenterna 
anser att siffrorna som årsredovisningen innehåller är inaktuella och därför inte levererar den 
rådata som anses behövas för att kunna utfärda en kreditbedömning. Med ”gammal 
årsredovisning” anser respondenterna att en reviderad årsredovisning kommer alldeles för 
sent in på året och inte tillräckligt ofta.  

”Årsredovisningen är till större del gamla siffror och de siffrorna som dyker upp när 
årsredovisningen publiceras har vi redan vetenskap om. Det vore bra om årsredovisningen 

kunde komma tidigare och med färska siffror.” 

5 av 13 anser att en årsredovisning är ett uttryck som tappat sin innebörd i en allt flexiblare 
och föränderlig värld, där kriser utvecklas under en natt och den tekniska utvecklingen kan 
förändras över ett halvår. Vilket ställer stora krav på kontroll och tillgång till den senaste och 
mest tillförlitliga informationen. Alla respondenter i undersökningen kompletterar därför 
analysen med externa informationssystem, där det främst handlar om 
kreditupplysningsföretag, där betalningsanmärkningar och framförallt dröjande 
skatteskatteskulder snabbt och lätt kan hämtas.  

”Banken är en viktig intressent vilket innebär att vi får ta del av extra information, inte bara 
det som framkommer från årsredovisningen.” 

Samtliga respondenterna förklarar användbarheten i en årsredovisning genom att beskriva en 
reviderad årsredovisning som något tillförlitligt och kvalitetssäkrat. Det gör information 
särskilt lämplig att utgå ifrån vid kalkyler. Användandet sker främst genom att siffrorna från 
årsredovisningen används för att beräkna framtida kassaflöden som är den viktigaste 
förmågan att analysera vid kreditbedömningar. Detta eftersom det indikerar på företagets 
möjligheter att betala räntor och amorteringar. En kassaflödesanalys räknas ut genom 
årsredovisningen där siffror hämtas och ligger till grund för prognoser om bolagens 
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återbetalningsförmåga. De förklarar vidare att räkenskapen för företagets senaste 
tolvmånadsperiod är förankrade och fastställda vid en reviderad årsredovisning. 

Respondenterna anser mer eller mindre att det hinner hända mycket under tiden innan de har 
möjlighet att ta del av den reviderade årsredovisningen. Det framkommer förslag om att det 
vore bättre om det på något vis gick att framföra en mer löpande redovisning/revision, att 
företagen till exempel gjorde kvartalsavstämningar som ger företagsanalytikerna mer löpande 
och aktuell information. 8 av 13 lyfter mer eller mindre fram att de får preliminära siffror från 
företagen men att någonstans måste dessa styrkas och det är inte förrän man gjort ett bokslut 
som man vet hur året egentligen slutade. Detta är något som poängteras som en god egenskap 
med årsredovisningen från respektive respondenter, att den frambringar bekräftande siffror. 

En av respondenterna ansåg att årsredovisningen inte gick att förlita sig på vid 
kreditbedömningar. Respondenten menade att siffrorna från årsredovisningen, speciellt på 
tillgångssidan, skulle kunna vara av avsevärd skillnad från det verkliga värdet. Detta på grund 
av olika värderingsprinciper från företagssidan. Respondenten menade att bedömningen måste 
ske utifrån den kunskap man har om dess tillgångar genom att vara nära kunden och tjäna till 
deras kvalitativa egenskaper som företagare.  

Majoriteten av respondenterna har en åsikt om att årsredovisningen skulle vara mer 
betydelsefull vid en bedömning om den publicerades mer kontinuerligt och inte bara en gång 
per år. De anser att det är viktigt att kunna få ta del av informationen tidigare om något skulle 
avvika från de uppgifter som de redan har tillhandahållits vid ett tidigare skede från andra 
informationskällor. 

4.2 Hur användbar anses fortlevnadsvarning i revisionsberättelsen vara?  
Till att börja med var fortlevnadsvarning ett begrepp som 8 av våra respondenter mer eller 
mindre hade svårt att kännas vid. Dessa respondenter poängterade, efter en förklaring om 
begreppet, att en så kallad fortlevnadsvarning som de kändes vid går under namnet oren 
årsredovisning. 

5 av 13 respondenter som var mer införstådda i begreppet fortlevnadsvarningar anser att de 
varningar som utfärdas i revisionsberättelsen är av betydelse men ligger inte till grund vid 
beslutsfattande när det kommer till kreditbedömningar. Det respondenterna lägger vikt vid är 
om det finns något som avviker, om revisionsberättelsen är så kallad ren eller oren, vilket 
förklaras om företagets framtidsutsikter är besvärade eller ej. Respondenterna lyfter fram att 
det sällan är något som avviker från standardformuleringen av revisionsberättelsen. Enligt 
respondenterna är en typisk standardformulerad årsredovisning en revisionsberättelse där det 
står att räkenskaperna är säkerställda och korrekt värderade enligt regelverket. Det 
framkommer ingen speciell information eller tyckande från revisorn utan den håller en viss 
standard. En respondent uttalande sig enligt följande: 

”Blir jag överraskad av en varning, då har jag inte skött mitt jobb.” 

Respondenten förklarade vidare att varningen redan borde ha identifieras genom andra 
informationskällor som tagits del av, framförallt kreditupplysningsföretag som skickar ut 
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varningar om ett företag exempelvis får en betalningsanmärkning. Vid sådana tillfällen 
tillkallar man kredittagaren och genomför ett samtal angående avvikelsen, denna process är 
snabbare och sedan säkerställs det när årsredovisningen publicerats.   

Det påtalas ytterligare att informationen som kommer från revisionsberättelsen stämmer till 
större delen överens med vad man redan informerats om, det är sällan det blir en överraskning 
utan snarare att en varning utelämnas. Men flertal respondenter anser att det även har 
förekommit att revisionsberättelsen har varit helt ren men att bolaget plötsligt går i konkurs. 
Vilket påverkar företagsanalytikernas tilltro till fortlevnadsvarningarna. 

Alla företagsanalytiker som medverkat i undersökningen uppger som tidigare nämnt att 
revisionsberättelsen känns väldigt standardiserad och inte anses vara så användbar i den 
utsträckningen som den skulle kunna vara.  

”Vi kanske inte tar revisionsberättelsen så seriöst i och med att det sällan förekommer 
varningar eller några andra betydelsefulla kommentarer.” 

Samtliga respondenter antyder mer eller mindre att fortlevnadsvarningar till viss del skulle 
kunna vara mer användbar, men att problemet, som tidigare nämnt, är den tid som hinner gå 
innan en reviderad årsredovisning finns till handa. Nackdelen med nuvarande process är att 
revisionsberättelsens varningar allt som oftast upptäckts i förväg av respondenterna via 
antingen UC eller interna rapporteringar mellan företag och företagsanalytiker. Samt att 
revisionsberättelsen är för tunn och standardiserad för att kunna vara användbar. 

Då banker och företagsanalytiker använder sig av informationskanaler som UC får de tillgång 
till företagens betalningsstruktur och eventuella anmärkningar i god tid. Upptäcks någon 
anmärkning om exempelvis skatten gör de till största delen sin egen bedömning om vad det 
kan beror på, annars kontaktar man företaget och får det förklarat. 10 av 13 nämnde att båda 
parterna är angelägna om att allt ska flyta på och att man därför som kreditgivare har lättare 
att får ta del av ytterligare information som kommer direkt från företagen. Det sker oftast utan 
invändningar då företagen är i en beroende ställning som gäldenär och behov av krediter för 
sin överlevnad.  

’’Angelägenheten från båda parterna gör informationsflödet mellan företag och banker 
betydligt enklare och därför mer omfattande’’ 

3 av 13 respondenter förklarade det omvända scenariot där angelägenheten premierades 
utifrån bankverksamheten affärsmässiga grund. Dessa respondenter förklarade att bankens 
ändamål var att tjäna pengar på krediter och att det därför var av yttersta vikt att hålla nere 
kreditförluster vilket man gör genom realistiska och trovärdiga bedömningar. För att bedöma 
företagens kreditvärdighet är de därför angelägna att få ta del av den senaste informationen, 
vilket en av dessa respondenter förklarade med följande citat.  

’Vi jagar företagen med blåslampa för att få den information vi behöver för att fatta korrekta 
kreditbedömningar’’ 



	  

18	  

	  

Fortlevnadsvarningar kan enligt respondenterna bli tydligare, problemet som lyfts fram är att 
man inte får ut så mycket användbar information. Respondenterna anser att standardiseringen 
av fortlevnadsvarningar gör att den inte blir relevant och därför borde den bli mer tydligt 
markerad och innehålla ett större utrymme till noteringar med eventuella anmärkningar.  

4 av 13 respondenter lyfter fram en lösning där bland annat revisorn fritt får tolka och bedöma 
årsredovisningen, där denne mer öppet kan uttrycka sina funderingar. Detta eftersom alla 
respondenterna påpekar att revisorerna inte ger mer information än nödvändigt, revisorerna är 
med andra ord försiktiga i sina uttalanden, vilket många av respondenterna ser som en 
svaghet. De menar att man som bedömare får läsa mellan raderna och försöka förstå revisorns 
uttalande. De påpekar likaså att revisorerna sitter i en väldigt problematisk situation där de, 
dels ska vara oberoende granskare av årsredovisningen men samtidigt värna om sina klienter. 
Att det påverkar deras uttalande genom rädslan att förlora företagen som kund har naturligtvis 
en påverkan på revisorernas uttalanden. En respondent menade att som företagsanalytiker ska 
man ha en bra relation och kommunikation med företagen för att få reda på om revisorn har 
några synpunkter som inte klargjorts i revisionsberättelsen. Alltså att kredittagaren känner sig 
trygg med banken i fråga och förstår dess vilja att gå bra,  

’’Går det bra för företagen går det även bra för oss.’’ 

Den allmänna uppfattningen om revisionsberättelsen utveckling är delad, somliga anser att 
den blivit tydligare med åren, att den blivit lättavläst samtidigt som de med längre erfarenhet 
anser att den blivit otydligare och innehåller inte samma information längre. Från 11 av 13 
framkommer det att revisionsberättelsen ses som en kvalitetsstämpel, som ett andra uttalande 
som bekräftar det företagsanalytikerna redan har förutsatt och att de känner sig trygga av dess 
existens. 

’’Två stycken med samma uppfattning är alltid betryggande vid ett kreditbeslut’’ 

Detta syftar till att revisorn gjort samma bedömning som företagsanalytikerna. Men det 
framkommer även från respondenterna att revisionsberättelsen i dagsläget inte känns så 
anpassad till kreditbedömningar. 

4.3 Hur anses träffsäkerheten och formuleringarna vara på fortlevnadsvarningar? 
10 av 13 respondenter anser att träffsäkerheten av fortlevnadsvarningarna oftast stämmer 
överens med vad de själva kunnat utläsa av företagets framtidsutsikter. Men vad som är 
återkommande från respektive respondenter är att de redan haft vetskap om varningarna innan 
de kan avläsa dem ur revisionsberättelsen.  

”Jag blir aldrig förvånad om det skulle finnas en varning i revisionsberättelsen, det har jag 
vetat om.” 

3 av 13 har mer eller mindre inte kunnat göra något uttalande om träffsäkerheten då de 
erkänner att de inte kontrollerar eller läser revisionsberättelsen och dess eventuella 
fortlevnadsvarningar vid en kreditbedömning. De menar att utifrån den fakta som finns i 
årsredovisningen och med hjälp från andra informationskällor skapar de sig en egen 
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bedömning om företaget och menar att analysera revisionsberättelsen inte är något annat än 
att ödsla tid. 

Som tidigare nämnt så uttalar sig även här respondenterna om att tidsaspekten på 
årsredovisningen är ett återkommande problem. Årsredovisningen i deras tycke publiceras 
alldeles för sent, vilket resulterar i att varningarna offentliggörs sent. Detta resulterar i att 
respondenterna ser till att vara väl informerade om företagens situation och dylikt genom 
andra informationskällor som exempelvis UC och egna beräkningar. För att på så vis kunna 
göra kreditbedömningar någorlunda tidigare istället för att vänta in den publicerade 
årsredovisningen.  

Ett återkommande uttalande från merparten av respondenterna är att revisorernas uttalanden 
är vaga och att de gärna inte skriver mer än vad som är nödvändigt i revisionsberättelsen. De 
berättar att revisorerna är för uttryckslösa i sina formuleringar, vilket gör att varningarna inte 
blir betydelsefulla enligt respondenterna själva. Respondenterna menar på att de saknar 
tydlighet och matnyttighet i varningarna. 

9 av 13 anser att revisorerna var mycket tydligare förr, att de i större utsträckning vågade 
uttala sig och ge mer egna reflektioner om företagens framtidsutsikter när det kommer till 
formuleringarna i revisionsberättelsen. Nu anser majoriteten av respondenterna att 
revisionsberättelsen kan vara väldigt generellt skriven och att revisorerna skriver bara vad de 
vill ansvara för. En av respondenterna nämner att revisorernas försiktighet grundar sig i att de 
ska ta hänsyn till två intressenter, företaget och aktieägarna. Revisorerna vill i största mån 
vara opartiska då båda parterna är beroende av företagets goda renommé.  

”Revisorerna är försiktiga i sina uttalanden, de ger ingen mer information än vad de är 
tvungna att ge, vilket blir problematiskt om de undanhåller något som är väsentligt för vår 

del.” 

Det framkommer också att revisorernas varningar i vissa fall inte är mer träffsäkra än deras 
egna bedömningar, de värdesätter helt enkelt sina egna bedömningar och 
informationskunnighet högre, än vad revisorn skulle ha uttalat sig om i revisionsberättelsen.  

4 av 13 anser att revisorerna skriver tydligt men de anser att nackdelen är om revisorn skulle 
ha några anmärkningar, att revisorn inte kan ta ställning och skriva påpekanden om det. De 
anser att de saknar ett bredare uttalande från revisorerna om företagets situation, de 
ifrågasätter här användbarheten av revisionsberättelsen. 

Förslag som framkommer från respondenterna är att ett bättre samarbete mellan revisorer och 
företagsanalytiker borde ske för att förbättrad förståelse från båda parterna, för att på så vis 
öka träffsäkerheterna samt förbättra formuleringarna av fortlevnadsvarningar. 

4.4 Om fortlevnadsvarningar inte är användbara, vad används istället?  
Respondenterna som tidigare nämnts är överens om att 
revisionsberättelserna/fortlevnadsvarningarna är allmänna, vilket har skapat att de tagit fram 
egna informationskällor som hjälpmedel vid kreditbedömning. Det klargörs att det består 
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bland annat av kvalitativa mått som inriktas på ägarna, deras affärsidé och affärsmodell, vilket 
tillsammans skapar en uppfattning om företagsägaren är beredd att lita på företagets framtida 
affärsverksamhet. För att förtydliga vikten av personkemi uppkom ett citat från en respondent, 
han menade att: 

’’Ett slapp handslag och en fallande blick innebär ett avslag.’’ 

Respondenten menar här att man måste kunna lita på företagsledarna, vilket innebär ett ansvar 
att kunna bedöma trovärdigheten hos gäldenären, detta anses som en viktig del vid 
kreditgivning hos denna respondent. Det förtydligas att alla banker/företagsanalytiker 
säkerligen inte har samma beslutsunderlag eller regler och riktlinjer, men detta var en av de 
viktigaste hos denna respondent.   

Enligt samtliga respondenter är det viktigt att göra omvärldsanalyser, kalkyler och bransch 
översikter för att bedöma potentiella kassaflöden hos företagen. Uppfylls kravet på de 
kvalitativa måtten utvärderas sedan också finansiella och kvantifierbar information. Detta 
görs genom att företagsanalytikerna kontrollera framtida betalningsförmågor, vilket främst är 
det finansiella kassaflödet som kan räknas ut genom årsredovisningen.  

Respondenterna var samtliga överens om att en rimlig balans mellan satsat och lånat kapital 
var angeläget, vilket indikerade på risktagandet av finansieringsplanen. Respondenterna 
lägger här också tyngd på att bankerna själva aldrig tar på sig hela finansieringen utan det 
krävs en egen insats från företagaren. Anledningen till det förklaras genom att gäldenären 
också måste tro på investeringen, vilket först uppfylls om denne är beredd att satsa på idén. 13 
av 13 förklarade också att vikten av säkerheter är betydelsefulla, vilket oftast ske genom 
företagsinteckningar och borgenärer.  

”Det viktigaste är ägarnas sätt att driva företaget framåt.” 

Alla företagsanalytiker arbetar med olika typer av delårsrapporter, de förklarar att dessa 
används för att ställa extra krav på gäldenärerna att informera om olika tilläggsupplysningar 
som är av betydelse vid kreditbedömningar. Främst sker det genom att ställa utökade krav på 
småföretagens redovisning för att således skapas en stabilare grund för kreditbedömningar. 
De beskriver att extra krav kan vara allt från att redovisa resultat löpande till att värdesätta 
inventarielistan utifrån ett eget värde.  

10 av 13 respondenter pratade mycket som tidigare nämnts, om kreditinstrumentet UC. Men 
något som framkommer tydligt är att vid kreditbedömningar så läggs alltid störst fokus på 
företagsanalytikernas egna informationskanaler för att kunna göra säkra bedömningar, istället 
för att utgå helt ifrån årsredovisningen och revisionsberättelsen och dess så kallade varningar. 
Då fortlevnadsvarningar inte anses vara tillräckligt tillförlitligt och relevant som 
beslutsunderlag.    

”Vi får signaler om företagen från UC och vi får även bra information genom att titta på 
företagets betalningsstruktur. Vi har mycket egen information som vi tar del av vid 

kreditbedömningar.” 



	  

21	  

	  

9 av 13 benämner UC som en informationskälla. En av företagsanalytikerna förklarar att UC 
är ett affärs- och kreditupplysningsföretag som ägs av de svenska affärsbankerna, som bidrar 
med kompletta kreditupplysningar och även finansiella analyser. UC används i stor 
utsträckning som underlag till en rad olika beslut och bedömningar inom kreditgivning, då de 
levererar den mest aktuella informationen att göra kreditbedömningar på.  

4 av 13 jobbar mot sina kunder genom att ta in periodrapporter som informationskälla. 
Periodrapporter ger möjligheten att enklare följa utvecklingen för företaget och gör det därför 
lättare att fatta rätt beslut då löpande resultat kan anpassa och utforma kreditgivning, samt 
anpassa amortering. Dessa 4 respondenter menar att man lär känna företaget så pass bra att de 
vet att den periodrapport de tagit del av är av hög tillförlitlighet för att på så vis kunna göra 
tillförlitliga kreditbedömningar. 
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5. ANALYS 
I detta kapitel presenteras en analys av resultatet som undersökningen har givit. Resultaten 
analyseras mot den teoretiska referensramen som undersökningen är uppbyggd kring. Där 
användbarheten av fortlevnadsvarningar sedan förklaras. 

 

5.1 Bank som betydande intressent 
Framträdande faktorer som avgör huruvida en intressent är betydande eller inte har 
framkommit i teorikapitlet. Där betydelsens avgörande förklaras genom tre attribut; Kraft, 
Legitimitet och angelägenhet (Mitchell, Agle, & Wood, 1997).  

Genom respondenterna kommer det fram att bankerna kännetecknas som en stark och kraftig 
intressent. Vilket enklast kan beskrivas genom företagens behov av kritiska resurser (Deegan 
& Unerman, 2011), vilket både krediter och finansiering på lång och kort sikt är. Det här 
beror på att företagsanalytiker som genom företags beroende av krediter vid affärsuppgörelser 
och långsiktiga investeringar hamnar i en situation där behovet är avgörande för sin 
fortlevnad. Respondenterna menar att det resulterar i en betydande ställning där man kan styra 
företagskunderna efter sin förmåga att erbjuda krediter. Beroendet från näringslivet skapar ett 
förhandlingsläge som gynnar bankerna mycket, i vår undersökning uttrycker respondenter att 
det leder till ett nödvändigt förhandlingsläge gällande extra information i form av 
delårsrapporter, möten och framtida prognoser.  

Företagsanalytikerna gör sina bedömningar på olika sätt men överlag är de ense att de den 
informationen som tillfrågas oftast tillmötesgås. Vilket även blir praxis på vad som behövs för 
att kunna låna krediter. Företagsanalytikerna gör det genom deras förmåga att balansera och 
värdesätta tyngdpunkten av vad som ska klassificeras som bra respektive dålig information 
vid kreditbedömning utan att påverkas av andra aktörers ståndpunkter. Det kan exemplifieras 
genom främst den kvalitativa delen av kreditgivning som består av främst bedömande utifrån 
intryck av affärsidéer, affärsplaner, kalkyler och intrycken av personliga möten (Udell, 2008). 
Respondenterna förklarade det genom personliga intryck där bland annat en respondent 
påtalade ett så enkelt bedömningsunderlag som att ett fast handslag och ögonkontakt kan vara 
avgörande vid en kreditbedömning. Det stämmer väl överens med de faktorer som 
framkommer i teorikapitlet gällande attributet legitimitet som handlar om bankers möjlighet 
att influera omgivningen som förebyggare och introduktör av normer och regler (Deegan & 
Unerman, 2011).   

Det sista attributet är angelägenhet som respondenterna förfogar över genom en ömsesidig 
relation med dess gäldenärer. Där grundmomenten till attributet skapas av en tidsbegränsning 
och den kritisk angelägenhet gentemot kreditgivare gällande framtida affärsmöjligheter där 
scenarion om expansion förstärker beroendet av ytterligare krediter (Mitchell, Agle, & Wood, 
1997). Respondent uppmärksammar problematiken med kreditgivning till deras eget arbete 
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      1 

och karriär möjligheter. Kreditförluster är det sista som företagsanalytikerna vill att ska ske 
och därför är deras angelägenhet att hjälpa gäldenärerna stora vid fortlevnadsproblem. 
Angelägenheten från respondenterna styrs genom amorteringstider och räntor från 
kreditinstituten. Det här skapar en ömsesidig angelägenhet mellan gäldenär och den 
kreditgivaren, vilket förstärker styrkeförhållandet för banken. Bankens relation till kunden 
och bedömningsgrad är fundamental genom dess risktagande kring kreditförluster. Det leder 
till en situation där parterna är beroende av varandra vilket resulterar i en samarbetsvillig 
relation.  Detta framkommer i resultatkapitlet där ett uttalande uppmärksammades från en 
respondent som sa att ’’angelägenheten från båda parterna gör informationsflödet mellan 
företag och banker betydligt enklare och därför mer omfattande’’ vilket tillsammans med en 
annan respondents uttalande om motsatsförhållandet, d.v.s. bankens angelägenhet gentemot 
gäldenär, ’’Vi jagar företagen med blåslampa för att få den information vi behöver för att fatta 
korrekta kreditbedömningar’’. Det här förklarar hur pass integrerade företagen och bankerna 
är med varandra vilket indikerar på en stor grad möjlighet till påverkan (Mitchell, Agle, & 
Wood, 1997). 

Enligt beslutsanvändarbarhetsperspektivet framkommer det att redovisningen främst är till för 
betydande intressenter som investerare och kreditgivare (Artsberg, 2005). Vilket ligger till 
grund för vilken typ av informationen som normativt sätt ska redovisas i årsredovisningen 
(Ljungdahl, 1999). Informationen som intressenter ska förse med måste följaktligen vara 
adekvat och användbar. Det medför indirekt att information som förmedlas genom 
årsredovisningen har till uppgift att underlätta för beslutsfattande vid kreditbedömningar 
(Kling, 1999). Vilket enligt teorin om kreditgivning framstår som en grundläggande betydelse 
gällande framväxten av redovisningen (Artsberg, 2005).  

Att banker är en betydande intressent framgår tydligt både teoretisk och empiriskt vilket ger 
en tydlig signal till att bankerna borde klassificeras enligt modellen till området i bilden där 
alla attribut representeras, vilket visualiseras i område 1 i figur 4 där alla attribut existerar.  

 

 

Figur 4 Qualitative Classes of Stakeholders (Mitchell, Agle, & Wood, 1997) 

Kraft	  

Legitimitet	  Angelägenhet	  



	  

24	  

	  

5.2 Hur används årsredovisningen vid kreditbedömningar? 
Respondenterna är eniga om att årsredovisningen är en viktig komponent för 
kreditbedömning, men att svagheter förekommer. Som nämnts tidigare så menar Artsberg 
(2005) att det är i första hand betydande intressenter som investerare och kreditgivare som ska 
tillfredsställas när man ger form till årsredovisningen. Men vad som framkommit från 
respondenterna är att årsredovisningen inte används i så stor utsträckning vid 
kreditbedömning.  

Respondenterna förklarade att den största orsaken till årsredovisningens vaga betydelse 
hänvisas till tidsaspekten och fördröjning mellan årsbokslut och ett reviderat årsbokslut. Då 
årsredovisningen bygger på historisk data så har företagsanalytiker till största del redan tagit 
till vara på nödvändig information via andra informationskällor (Artsberg, 2005, s. 77), vilket 
gör att årsredovisningen till viss mån blir oanvändbar för kreditgivaren gällande 
kreditbedömningar. Detta ställer sig kontrast till den normativa teorin som uttrycker att 
årsredovisningen finns för att underlätta beslutsfattande och understödja korrekta 
bedömningar (Solomons, 1991).  

Men årsredovisningen anses från företagsanalytikernas sida ändå vara ett bra verktyg för 
framtida prognoser och även för att bedöma bolagens återbetalningsförmåga, då man 
använder siffror från årsredovisningen för att se om företaget går med vinst och hur trenderna 
ser ut och framförallt utvecklas mellan åren. FASB (1980) menar att för att kunna göra 
framtida bedömningar så behövs information om tidigare händelser, vilket respondenterna 
anser att årsredovisningen tillgodoser. Med hjälp av årsredovisningen uppmärksammar 
företagsanalytiker mönster genom att utvärdera tidigare historik, vilket är viktigt för att kunna 
göra kvalitativa framtidsprognoser.  

För att årsredovisningen ska vara användbar ska den utifrån beslutsanvändbarhetsperspektivet 
vara relevant och tillförlitlig  (Ljungdahl, 1999, s. 30). Utifrån relevansen ska 
redovisningsinformationen vara pålitlig, vilket den utifrån respondenterna inte anses vara i 
alla lägen då årsredovisningen innehåller gamla siffror. Informationen ska också finnas 
tillgänglig i god tid till beslutsfattare, vilket det inte heller gör då respondenterna är överens 
om att det tar alldeles för lång tid tills att årsredovisningen publiceras (FASB, 1980).  Det här 
resulterar i att aktualiteten i årsredovisningen ifrågasätts, men samtidigt lyfter respondenterna 
fram årsredovisningen som en kvalitetssäkring av räkenskaperna. Däremot är 
årsredovisningen kanske inte så relevant vid kreditbedömningar då respondenterna förklara att 
informationen kan hämtas in tidigare och genom en närmare kontakt med kunden och andra 
tillvägagångssätt.  

FASB betonar att tillförlitlighet uppnås när redovisningen inte är felaktig eller vinklad, för att 
kreditgivaren på så vis ska få trovärdig och användbar information (Artsberg, 2005, s. 170). 
Men om informationen är trovärdig och användbar finns det delade meningar om. 
Informationen anses trovärdig, men respondenterna menar att årsredovisningen används till 
större del som bekräftelseunderlag på den information de redan tagit del av vid ett tidigare 
skede, informationen är således till viss del användbar. Från respondenternas sida hade 
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årsredovisningen varit av mycket mer användbar karaktär i bedömningarna om den hade en 
högre grad av aktualitet.  

5.3 Anses fortlevnadsvarningarna i revisionsberättelsen vara användbar? 
I resultatet fick författarna ut olika uppfattningar av användbarhet när det kommer till 
fortlevnadsvarningars påverkan vid kreditbedömningar. Det som framförallt framkom var att 
fortlevnadsvarningarna har betydelse men dock inte som beslutsunderlag till 
kreditbedömningar. Detta motstrider sig fortlevnadsvarningarnas funktion att generera en 
indikation till intressenter om framtida möjligheter är begränsade, vilket givetvis borde 
innebära att uttalande påverkar kreditbedömningen enligt beslutsanvändbarhetsperspektivet 
(FASB, 1980). 

Ytterligare så gav respondenterna en tvetydighet om hur fortlevnadsvarningar används genom 
att beskriva dess användbarhet vid kreditbedömning som en överblick i revisionsberättelsen 
för att se om en anmärkning existerar, det vill säga, om någon form av varning förekom. 
Vilket enligt respondenterna sker alldeles för sällan och när det väl tillskrivs försvinner 
budskapet i en standardiserad strukturellt uppbyggnad, som försvårar användbarheten av 
fortlevnadsvarningar och därför gör dem mindre tillförlitliga. Det här motsäger sig med teorin 
om användbarhetsperspektivet eftersom FASB (1980) vill att redovisningen ska vara relevant 
vilket innebär att fortlevnadsvarningens funktion är att tydliggöra osäkerheter kring ett 
företags fortlevnad (Campbell & Mutchler, 1988). Detta innebär i det dagliga arbetet att 
företagsanalytikerna av vana bläddrar igenom revisionsberättelsen istället för ta till sig 
information. Därmed försvinner också möjligheten till att göra kreditbedömningar utifrån 
fortlevnadsvarningar i och med att revisionsberättelsen och eventuella fortlevnadsvarningar 
inte ger det underlag som efterfrågas från företagsanalytikerna. Detta på grund av 
standardiserade formuleringar och försiktiga bedömningar. Därför är fortlevnadsvarningarnas 
funktionalitet och användbarhet av lägre substans vid kreditbedömningar. I teorin förklaras 
revisorernas försiktighet och otydlighet kring formulerande av fortlevandsvarningar genom 
komplexiteten av att bedöma ett företags omvärldsfaktorer. Detta bör betraktas som utanför 
företagets och således även utom revisorns kontroll många gånger (Menon & Williams, 
2010). Därmed är det naturligtvis angeläget att utvärdera hur intressenter upplever 
användbarheten av fortlevnadsvarningar vid beslutsfattande. 

En ytterligare faktor som genom teorin om beslutsanvändbarhetsperspektivet bör lyftas fram 
är respondenternas uppfattning om försiktigheten vid formulering av fortlevnadsvarningar, 
samt dess standardiserade formulering. Inom teorin om beslutsanvändbarhetsperspektivet är 
en viktig funktion tillförlitlighet (FASB, 1980). Beslutsanvändbarheten påverkas av hur 
användaren av informationen uppfattar tillförlitligheten i det som förmedlas vilket är 
avgörande för användbarheten. Det här resulterar i att fortlevnadsvarningar har förlorat sin 
kanske mest primära egenskap som underlag för beslutsfattande vid kreditbedömningar. 
Främst beroende på att tillförlitligheten är bristfällig. Vilken framkom med ett ganska bra citat 
i resultatet.  

’’Vi kanske inte tar revisionsberättelsen så seriöst i och med att det sällan förkommer 
varningar eller andra betydelsefulla kommentarer’’ 
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Respondenterna berörde att användbarheten förminskades i både årsredovisningen och 
revisionsberättelsen genom faktumet att det är historiska händelser och inte nutid eller 
framtid. Detta genom en beskrivning om att en reviderad årsredovisning först fanns tillhanda 
efter en tid. Det här innebär att uppgifter som det kan varnas om i revisionsberättelsen, 
exempelvis skatteskulder och andra förfallna betalningar redan har upptäckts genom externa 
leverantörer av kreditupplysningar. Detta sker främst genom leverantören UC, där 
informationen nästa nås direkt efter förfallotid. Därigenom blir fortlevnadsvarningar av 
mindre betydelse då informationen redan har tagits i beaktning. Enligt redovisningen ska 
informations innehåll vara relevant för att klassificeras som duglig som underlag för beslut 
(Ljungdahl, 1999, s. 30). Relevans innefattar en aktualitet som belyser att informationen 
måste finnas till hands en skälig tid före beslutsfattande för att uppfattas som relevant (FASB, 
1980). Det betyder med andra ord att problematiken med att fortlevnadsvarningar når 
kreditgivarna alldeles för sent förhindrar dess påverkan på kreditbedömningar. Informationen 
från fortlevnadsvarningar blir således en konfirmation av redan fattade beslut.  

I undersökningen framkom det information om hur man kan utveckla betydelsen av 
fortlevnadsvarningar och det innefattade mestadels: 

• Mer tydlighet i formuleringarna i revisionsberättelsen/fortlevnadsvarningarna 
• Större utrymme för egna noteringar från revisorn 
• Modigare bedömningar från revisorn, tordas uttrycka sig mer.  
• Bättre aktualitet, årsredovisningen med fortlevnadsvarning måste komma tidigare för 

att bli mer användbar. 

5.4 Hur anses träffsäkerheten och formuleringarna vara på fortlevnadsvarningar? 
Det framkommer att träffsäkerheten på de fortlevnadsvarningar som framförs från revisor 
stämmer bra överens med vad respondenterna redan vet om företagets framtidsmöjligheter. 
Respondenterna anser här att revisorerna allt för ofta inte utfärdar någon varning alls, detta 
medför att träffsäkerheten i sig blir diffus, då det inte finns något att sammanlikna med. Vilket 
ibland resulterat i att företag utan någon varning plötsligt går i konkurs. 

När det kommer till formuleringarna av fortlevnadsvarningar i revisionsberättelsen så anses 
de vara vaga och inte anpassade för företagsanalytiker att förstå eller använda som 
bedömningsunderlag. Några respondenter har meddelat att de inte läser revisionsberättelsen 
och därmed inte heller fortlevnadsvarningarna över huvud taget, vilket understryker mycket 
av dess användbarhet. Detta gör att man kan ifrågasätta kravet som en revisor har när det 
kommer till att bedöma ett företags framtidsutsikter enligt fortlevnadsprincipen och även hur 
formuleringarna görs i revisionsberättelsen (FAR, 2013). Fortlevnadsvarningarna är till för 
viktiga intressenter som är angelägen om företagets framtid, kreditgivare bland annat, därmed 
måste formuleringarna vara förståeliga för båda parterna och även ge trovärdighet och 
tydlighet. (Campbell & Mutchler, 1988) (Firth, 2002).  

Respondenterna anser att fortlevnadsvarningarna försiktigt formulerade och att revisorerna 
skriver enbart vad de vill ansvara för, då revisorerna vill vara opartiska gentemot företag och 
intressenter. Detta gör det problematiskt för företagsanalytikerna, förtroendet för revisorerna 
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sviktar när de medvetet inte uttalar sig om viktiga avvikelser. Respondenterna förlitar sig till 
större del till andra informationskällor som bedömningsunderlag istället för 
revisionsberättelsen. 

5.5 Om fortlevnadsvarningar inte är användbara, vad används istället?  
Fortlevnadsvarningar är som tidigare nämnt en varning som ska varna om företagets 
framtidsutsikter är besvärande. Enligt (FAR) är det alltså revisorns uppgift att göra en 
bedömning om företagets möjlighet till att fortleva. Men här har respondenterna gjort tydligt 
ifrån sig att fortlevnadsvarningar inte är av användbar karaktär och att i de flesta fall inte 
förekommer några fortlevnadsvarningar. Företagsanalytikerna har istället egna kriterier för att 
kunna göra säkra bedömningar om företagets förutsättningar.  

Menon & Williams (2010) menar att företagsanalytiker föredrar att göra sin egen 
fortlevnadsbedömning genom den information de får ta del av från andra håll, vilket 
respondenter också föredrar. Enligt Kling (1999) kan bedömningsförmågan bedömas mellan 
kvalitativa och kvantitativa beslutsunderlag. Utifrån den kvalitativa bedömningen så spelar 
affärsplan, affärsidé och företagsägare in. Vilket företagsanalytikerna har som viktiga kriterier 
vid en kreditbedömning. Affärsidén ger dem en förståelse och uppfattning om företaget, hur 
konkurrensen ser ut och andra viktiga aspekter. Man vill även kunna tro på företagsägaren, att 
han gör det som han säger att han ska göra och att tillit till denna person finns.  

Kvantitativa bedömningar sker genom analyser av befintlig data (Silver, 2005). För att kunna 
göra kreditbedömningar så vill företagsanalytiker ha all adekvat information de kommer över, 
här är årsredovisningen än en gång ett viktigt redskap när det kommer till finansiell historisk. 
Då respondenternas bedömningar bland annat läggs på framtida utsikter så gör det att 
historiken hos ett företag lägger grunden till framtida prognoser. Kvalitativa och kvantitativa 
beslutsunderlag används mer eller mindre hos alla respondenter som hjälpmedel vid 
bedömningar, vilket utgör en klassisk kreditgivning.  

5.6 Sammanfattande analys 
Det som framkommit i analysen rörande användbarheten och betydelsen av 
fortlevnadsvarningar förtydligar problematiken med dess funktion. Det är nämligen inte 
särskilt användbart vid kreditbedömningar, vilket bero på ett flertal saker varav bland annat 
aktualiteten, träffsäkerheten och formuleringar.  

Årsredovisningen är användbar men brister finns. Genom undersökningen har det framgått att 
årsredovisningen är en utgångspunkt för att bedöma och utvärdera ett företags framtid, 
däremot ger undersökningens respondenter ett tydligt svar att årsredovisningens användbarhet 
präglas av en kvalitetsstämpel. Där betydelsen och kännedomen om historian ger en god 
grund för framtida kalkyler som ligger till grund för kreditbedömningar. I undersökningen har 
det tydligt framgått att bedömningarna till största del baseras på årsredovisningens 
resultaträkning och balansräkning för dess förmåga till att prognostisera framtida kassaflöden. 
Vilket genererar en bra indikation på hur betalningsförmågan förväntas bli i framtiden, det är 
primärt för bedömning av krediter.  
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Revisionsberättelsen och fortlevnadsvarningar nämndes överhuvudtaget inte förrän man 
specifikt frågade om dess användbarhet och betydelse. Revisionsberättelsen och 
fortlevnadsvarningar används inte i den utsträckning som förväntas, när det kommer till 
informationsflödet till en betydande intressent. Enligt beslutsanvändbarhetsperspektivet har 
fortlevnadsvarningar till uppgift att förse företagsanalytiker med användbar information. 
Däremot framkom det vid direkta frågor att fortlevnadsvarningar och revisionsberättelsen var 
något som företagsanalytikerna beaktade hastigt vid kreditbedömningar. Men respondenterna 
förklarade att det sällan var några oväntade varningar utan att dessa redan hade uppdagats via 
bankernas interna kommunikation med företagen och via kreditupplysningstjänster. Genom 
intervjuerna har författarna kunnat förstå att användningen och betydelsen av 
fortlevnadsvarningar är låg om inte obefintligt. Vilket respondenterna förklarade genom att 
fortlevnadsvarningar noterades men låg inte till grund för bedömning. 

Anledningar till att fortlevnadsvarningar inte är av användbarhet och betydelse kan kopplas 
till problematiken kring relevansen och dess aktualitet. Informationen är väldigt specificerad 
och kan hämtas via andra kanaler och därför handlar det mer om konstateranden när varningar 
väl dyker upp i revisionsberättelsen. Att dess tillförlitlighet kan ifrågasättas ges också 
indikationer på, genom dess oförmåga att vara tydliga och preciserad samt dess bristande 
förmåga att förmedla en tydlig bedömning av företagets fortlevnad. Respondenterna uppfattar 
det som att otydligheten ger ett utrymme för tolkningar och egna antaganden, vilket skapar en 
osäkerhet.   
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6. SLUTSATS 
Följande och slutliga kapitel kommer att innehålla undersökningens slutsats från de angivna 
undersökningsfrågorna som indirekt svarar på syftet, samt förslag på framtida forskning. 

 

Som svar på författarnas första undersökningsfråga om hur årsredovisningen används vid 
kreditbedömningar hos företagsanalytiker så framkommer det tydligt i undersökningen att 
årsredovisningen används i stor utsträckning men att svagheter finns. Årsredovisningens 
innehåll är för företagsanalytiker historisk data, detta medför att användbarheten är relativt 
begränsad när det kommer till informationsinnehållet. Men undersökningen befäster 
årsredovisningen som ett bra verktyg när det kommer till att bekräfta de siffror som 
företagsanalytikerna har tagit del av vid tidigare skeden. Därför blir siffrorna från 
årsredovisningen ett bra underlag för att bedöma framtida prognoser. Detta eftersom den 
historiska information är en förutsättning för att bedöma framtiden, vilket årsredovisningen 
berikar genom dess förmåga att kvalitetssäkra tidigare räkenskaper. Årsredovisningens 
användbarhet är därför i huvudsak begränsad till resultaträkningen och balansräkningen där 
siffrorna anses kvalitetssäkrade efter revidering. Vilket innebär att betydelsen av 
fortlevnadsvarningar vid kreditbedömning är låg eftersom respondenterna överhuvudtaget inte 
nämner den vid beskrivandet av användbarheten av årsredovisningen. 

Författarnas andra undersökningsfråga berör huruvida fortlevnadsvarningar i 
revisionsberättelsen är användbara för företagsanalytiker. I undersökningen framkommer det 
att företagsanalytikerna anser att fortlevnadsvarningarna inte är av användbar karaktär vid 
kreditbedömningar. Vilket delvis beror på tillförlitligheten i informationen men också 
aktualiteten samt företagsanalytikernas förmåga att få tag i informationen tidigare genom 
andra informationskanaler.   

Som svar på författarnas tredje och sista undersökningsfråga om fortlevnadsvarningar inte är 
användbara vid kreditbedömningar, vad används istället? Att kreditbedömningar inte baseras 
på fortlevnadsvarningar framkom tydligt i undersökningen. Det som framkom var att 
årsredovisningen och framförallt resultaträkningen och balansräkningen ger användbar 
information. Däremot verkar det som att bankerna istället använder sig av 
kreditupplysningsföretag och personlig kontakt med gäldenärer, vilket är av väsentlig 
betydelse vid kreditgivning. I enlighet med teorin om kreditgivning baseras bedömningarna 
på en kvalitativ och kvantitativ del där den kvantitativa delen består av egen insamlad data 
och kalkyler som används för att bedöma krediter.  

Slutsatsen med undersökningen blir att en betydande intressent som banker och framförallt 
företagsanalytiker inte anser att fortlevnadsvarningar ger nödvändig information vid 
kreditbedömningar. Det framkommer klart och tydligt från företagsanalytikerna att det finns 
andra mer betryggande hjälpmedel för att kunna göra säkra kreditbedömningar. Detta är 
uppseendeväckande då fortlevnadsvarningar enligt beslutsanvändbarhetsperspektivet finns för 
att underlätta beslutsfattande för betydande intressenter som banker.  
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6.1 Förslag till framtida forskning 
Undersökningen har resulterat i att företagsanalytikers användning av fortlevnadsvarningar 
vid kreditbedömningar är minimal. På grund av årsredovisningen och FAR:s krav på 
revisorerna att ska utlämna en kommentar när ett företag befinner sig i riskzonen att överleva 
borde konsekvenserna av dess oanvändbarhet undersökas ytterligare. Det eftersom den här 
undersökningen måste karakteriseras som en mindre undersökning och det skulle därför vara 
intressant att göra en mer statistisk undersökning för att fastställa fortlevnadsvarningarnas 
användbarhet vid kreditbedömning. Eftersom det enligt den här studiens resultat tyder på att 
fortlevnadsvarningar inte uppfyller behoven för att karakteriseras som användbar information 
vid kreditbedömningar 

En annan möjlighet skulle vara att fortsätta debatten kring betydelsen och användbarheten 
utav fortlevnadsvarningar genom att pröva den mot andra betydande intressenter som FASB 
anser ska ha nytta av informationen. Det skulle exempelvis kunna vara investerare och 
aktiesparare. En annan vinkel på fortlevnadsvarningar skulle vara att undersöka deras 
potentiella förbättringsområden gällande Aktualitet, tydlighet, egna noteringar och modigare 
bedömningar. Dessa faktorer har nämligen ett glapp mellan vad normgivaren FASB anser är 
bra information och hur företagsanalytiker uppfattade det. Att undersöka hur 
fortlevnadsvarningar skulle kunna utvecklas för att ge beslutsfattare mer betydelsefull 
information vore också ett intressant område.  
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I	  

BILAGA 
 

Intervjuguide  

Datum: 

Namn: 

Inledande fråga 

• Till att börja med vill vi fråga dig om det är ok att vi spelar in samtalet? 
 

Intervjufrågor 

1. Använder du dig av årsredovisningen vid kreditbedömningar? Om ja, hur i så fall?  
 

I revisionsberättelsen ska revisorn vid särskilda och befogade fall utfärda en 
fortlevnadsvarning om företagets framtidsutsikt är besvärande: 

2. Vad baserar ni era bedömningar på vid kreditbedömningar? 
 
 

3. Är revisionsberättelsen av central betydelse vid kreditbedömning?  
 
 

4. Hur pass användbart anser du att informationsinnehållet i revisionsberättelsen är vid 
kreditbedömningar? 
 
 

5. Anser du att formuleringarna i revisionsberättelsen är tydliga eller otydliga? 

 

6. Vad anser du om träffsäkerheten i revisionsberättelsen/fortlevnadsvarningar? Stämmer 
den överens med din bedömning?  

 

7. Är revisorns erfarenhet och rykte av stor eller liten betydelse vid trovärdigheten i 
revisionsberättelsen/fortlevnadsvarningar? 

 

8. Finns det något som skulle kunna göra fortlevnadsvarningarna mer betydelsefulla för 
dina bedömningar?  



	  

	  
	  

	  

	  

II	  

 

9. Påverkar tidsaspekten betydelsen av hur användbar årsredovisningen är? Hur skulle 
den kunna göras bättre? Har tidpunkten när årsredovisningen offentliggörs någon 
betydelse för vilken vikt man lägger vid yttrandet i revisionsberättelsen? 

 

10. Ni representerar en viktig intressentgrupp och därför vore det intressant att höra om du 
finner det lämpligt att revisorerna gör fortlevnadsvarningar? Motivera gärna ditt 
resonemang.  
 

• Baserat på de frågor du just besvarat, finns det någon fler som skulle kunna bidra 
med relevant information till vår studie?  

• Får vi kontakta dig om vi skulle behöva komplettera med frågor?  
• Vill du att vi kontaktar dig via mail eller telefon? 

Tack för din medverkan! 


