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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt om det finns några mönster i hur förvaltningsberättelser utformas i 

företag som hamnar på obestånd. Studien fokuserar på att se hur företags förvaltningsberättelser 

utformas med utgångspunkt från redovisningsprinciper och lagstiftning. Enligt 

årsredovisningslagen (1995:1554) ska en förvaltningsberättelse innehålla framtida väsentliga 

risker och händelser som inträffat under året.  

        De två principerna som företagen måste förhålla sig till är fortlevnadsprincipen och 

principen om rättvisande översikt. Fortlevnadsprincipen innebär att företagen ska förutsätta att 

företaget ska fortsätta vara verksamt under en överskådlig framtid och principen om rättvisande 

översikt innebär att företagen ska lämna en förvaltningsberättelse som representerar verkliga 

förhållanden på ett rättvisande sätt. Det uppkommer svårigheter för företagen att välja 

redovisningsprincip vid en överhängande konkurs och de måste då välja om företaget ska följa 

fortlevnadsprincipen eller om de ska följa lagstiftningen och principen om rättvisande översikt. 

        För att kunna studera det undersökta dilemmat har det valts ut 30 större svenska aktiebolag 

som har en avslutad konkurs under 2017 eller 2018. Förvaltningsberättelser från 

årsredovisningarna de fyra åren innan konkursen har jämförts med tingsrättens 

förvaltarberättelser författade efter konkursen för att se om anledningen till konkursen har 

meddelats korrekt och i tid. Företagen har delats in i kategorier efter hur utförligt de har 

kommunicerat i förvaltningsberättelserna för att sedermera finna mönster i kommunikationen. 

        Flera mönster har återfunnits i företagens kommunikation innan konkurserna. Företagen 

kommunicerar oftare risker som de är maktlösa inför samt händelser som inträffat under året. 

Risker som företagen enskilt står inför som beror på försummelse eller likviditetsproblem 

meddelas snarare som undantag än regel. Företag ägda av privatpersoner upprättar mer 

bristfälliga förvaltningsberättelser än företag noterade på en aktiebörs eller företag i en koncern. 

        Eftersom lagstiftningen och principerna ställer olika krav på vilken information som ska 

framkomma i förvaltningsberättelsen och att det inte finns sanktioner för redovisare som 

upprättar missvisande förvaltningsberättelser så utformas alla förvaltningsberättelser olika. 

Företagen använder ofta förvaltningsberättelsen som marknadsföring snarare än att följa 

lagstiftningen. 

  



Abstract 

The study is aimed to examine the quality of management reports in case of a bankruptcy and 

to what level the report is according to accounting policies and current legislation on annual 

accounts. Among the criteria for an annual account the legislation states that it should include 

any future risk and uncertainties for business continuity. The companies need to adhere to the 

principles of economic sustainability and fair description of the future. These two principles 

could be contradictory especially in case of a severe pressured economic situation. 

        The study includes thirty large Swedish limited companies in bankruptcy during 2017 and 

2018. The management reports have been scrutinised and compared to the district courts 

assessment following the bankruptcy. The companies have been categorised according to their 

performance in communicating the risks. 

        It is obvious that companies tend to report activities that is not in their power to influence. 

They are on the other hand reluctant to report cash management problem or their own 

negligence. Management reports by private owned companies are usually of poor quality 

compared to listed companies or companies in corporate groups. 

  



Begreppslista  

 

Förvaltarberättelse  En förvaltarberättelse är ett dokument sammanställt 

av en förvaltare utsedd av tingsrätten där orsaker till 

ett företags konkurs framgår (Södertörns tingsrätt 

u.å.). 

 

Förvaltningsberättelse  En förvaltningsberättelse är en viktig del  

av företagens årsredovisning. Den ska innehålla 

viktiga händelser som inträffat under räkenskapsåret, 

förväntningar inför framtiden, väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer (Skatteverket 2018a). 

 

K3  K3 är ett svenskt huvudregelverk för företag som är 

skyldiga att upprätta en årsredovisning (Skatteverket 

2018b). 

 

Större företag  Ett företag betraktas som större företag om minst två 

av följande villkor uppfylls: medelantalet anställda har 

uppgått till mer än 50 under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren, den redovisade 

balansomslutningen har uppgått till mer än 40 

miljoner kronor för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren, och den redovisade nettoomsättning 

har uppgått till mer än 80 miljoner kronor för vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren 

(Årsredovisningslagen kapitel 1 § 3). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Nedan följer utdrag från två olika svenska aktiebolags förvaltningsberättelser. 

 

Industrigatan Grafiskutveckling har under 2013 haft en mycket stark utveckling på 

förpackningsmarknaden. Tillväxten ligger på drygt 300 % och tillväxttakten har varit stadig 

under hela andra halvåret. På civiltryckssidan har Industrigatan Grafiskutveckling gått bättre 

än marknaden och visat tillväxt under året. 

(Industrigatan Grafiskutveckling AB 2013, s. 2) 

 

Med anledning av pågående direktupphandling som varar till och med juni 2016 så uppstår 

osäkerhet med företaget om inte kommande upphandling vinns. Skulle inte upphandlingen 

vinnas finns inga möjligheter att driva verksamheten vidare. 

(Förenade buss i Karlstad AB 2014, s. 2) 

 

Förenade buss i Karlstad AB och Industrigatan Grafiskutveckling AB har båda upprättat en 

årsredovisning innehållandes en förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelserna 

kommuniceras två helt olika framtidsutsikter. Detta trots att båda företagen har kommunicerat 

informationen utifrån ungefär samma utgångsläge - enbart någon månad innan företagets 

konkurs. 

        Det finns stora skillnader i hur företagen väljer att kommunicera ekonomisk information 

till sina intressenter. Både Förenade buss i Karlstad AB och Industrigatan Grafiskutveckling 

AB försattes i konkurs på grund av en förlorad domstolstvist. Det ena företaget valde att 

meddela intressenterna om riskerna med att förlora tvisten medan det andra företaget valde att 

inte meddela om tvisten överhuvudtaget. Varför olika företag väljer att meddela olika 

information kan förklaras med hjälp av signalteorin.  

        Företag besitter viss information om verksamheten som externa parter inte på egen hand 

kan observera (Connelly, Trevis Certo, Duane Ireland & Reutzel 2011; Bird & Smith 2005). 

Hur företag väljer ut och kommunicerar information påverkar intressenternas uppfattning om 

företaget. Utöver lagstiftning finns det redovisningsprinciper som företag utgår ifrån vid 

upprättandet av förvaltningsberättelser. En fråga som uppstår är om redovisningsprinciperna 

alltid följer lagstiftning. Kan det finnas en gråzon? Denna studie syftar till att undersöka och 

finna mönster i hur företag kommunicerar i sina förvaltningsberättelser. 
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1.2 Problematisering 

Innan företag ska förhandla med andra företag vill de veta om det företag de gör affärer med 

riskerar att gå i konkurs (Finansinspektionen 2018). Om ett företag investerar i ett företag som 

sedermera går i konkurs riskerar det investerande företaget att förlora den investerade summan. 

Det är därför viktigt att ha kunskap om motpartens situation innan transaktioner inleds. 

        Anledningen till att företag hamnar på obestånd och ansöker eller ansöks i konkurs är att 

de inte kan betala sina skulder och att situationen inte är tillfällig (Konkurslagen (KonkL) 

1987:672). Det enskilda företaget vet mest om sin egen verksamhet och därmed dess risk att 

hamna på obestånd. Därför är kommunikationen från företaget essentiell. För företagets 

intressenter är det följaktligen ett problem om företagen inte lämnar fullständiga och korrekta 

uppgifter. 

        Större svenska aktiebolag lämnar förvaltningsberättelser i samband med den årliga 

inlämningen av dess årsredovisning (Årsredovisningslagen (ÅRL) 1995:1554). I 

förvaltningsberättelsen har alla företag samma lagkrav på kommunikation och 

informationsutgivning. Således kan företag förvänta sig att andra företag redovisar enligt de 

lagstadgade kraven. Om företagen inte följer lagkraven kan negativa konsekvenser uppstå. Det 

kan bli svårt att särskilja mellan företag som har en god betalningsförmåga och företag som är 

i risk för obestånd om företagen inte uppger korrekt och fullständig information. Detta försvårar 

potentiella investeringar och affärsrelationer för samtliga inblandade parter. 

        Det är problematiskt för företag att följa lagstiftningen i en konkurs eftersom det finns två 

kontrasterande principer som påverkar utformningen av förvaltningsberättelsen: 

fortlevnadsprincipen och principen om rättvisande översikt. Att företagen behöver följa 

fortlevnadsprincipen betyder att företagen ska förutsätta att företagets verksamhet ska fortsätta 

under en överskådlig framtid (Gustafson, Lundh & Seger 2018). Principen om rättvisande 

översikt betyder att företagen ska meddela om faktiska förhållanden på ett rättvisande sätt 

(Proposition 2015/16:3 del 6). Företag försöker balansera dessa två principer. Det är en 

utmaning för redovisningsekonomer att inte kunna meddela om en överhängande konkurs 

samtidigt som de ska presentera en rättvisande översikt. 

        Företag som har en avslutad konkurs ska ha lämnat information till en tingsrätt om 

anledningarna till konkursen (KonkL 1987:672). Detta gör det möjligt att jämföra 

förvaltningsberättelser innan konkursen med informationen inlämnad i konkursmålet, vilket 

skapar möjligheten att finna mönster i hur företag kommunicerar innan konkurser.  
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1.3 Tidigare studier och forskning 

Det finns få studier som har undersökt kommunikationen i förvaltningsberättelser hos 

konkursförsatta företag. De fåtal studier som har publicerats inom området representerar 

studentuppsatser på framförallt magisternivå. Två exempel på studentuppsatser är Holmgren 

och Franssons examensarbete “Går företagen i konkurs?: Användbarheten av 

revisionsberättelser och förvaltningsberättelser vid konkursprediktion.” från 2016 samt 

Rosendal och Liljas magisteruppsats “Förvaltningsberättelsen: och dess nytta vid 

konkursförutsägelser” från 2008. Den första har det centrala syftet att undersöka möjligheten 

att förutse konkurser utifrån information som presenterats i årsredovisningar, 

förvaltningsberättelser och revisionsberättelser. Den senare har syftet att undersöka om 

förvaltningsberättelser kan bidra till tolkningen av årsredovisningens finansiella nyckeltal vid 

konkursprediktion. 

        Det finns ingen tidigare forskning som behandlar mönster i förvaltningsberättelser. 

Däremot har Shrand och Zechman (2011) forskat om företagsledningens optimism. Genom att 

undersöka företag som varit tvungna att lämna ett redovisnings- och revisionsbevis har de 

kunnat se om företagen har varit uppriktiga med rapporteringen av deras inkomster. Shrand och 

Zechman finner att en majoritet av företagen har redovisat fel på grund av överoptimism hos 

ledningen. Överoptimism är ingenting som är i fokus i denna studie men kan dock betraktas 

som relevant forskning eftersom studien behandlar information om bristfällig kommunikation 

från företag i kris. 

        Att åskådliggöra mönster inom kommunikationen i förvaltningsberättelser och visa hur 

företag förhåller sig till fortlevnadsprincipen och principen om rättvisande översikt i 

förvaltningsberättelsen blir studiens bidrag. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka företags kommunikation åren innan försatt konkurs 

och hur kommunikationen förhåller sig till gällande lagstiftning, fortlevnadsprincipen och 

principen om rättvisande översikt. 

 

Syftet utmynnar i följande frågeställningar: 

 

• Vilka mönster går att finna i den information som kommuniceras i 

förvaltningsberättelser hos större svenska aktiebolag åren innan konkurs? 

 

• Hur förhåller sig företag till fortlevnadsprincipen och principen om rättvisande översikt 

när de upprättar sin förvaltningsberättelse? 

  



5 
 

2. Teoretisk referensram 
2.1 Teoretisk problematisering 

Syftet med att använda en teoretisk utgångspunkt i studien är att få en djupare förståelse för 

varför företagen har kommunicerat och varför kommunikationen är utformad på det sätt som 

framkommer i empirin. Företagen kan välja att kommunicera utifrån två redovisningsprinciper: 

fortlevnadsprincipen och principen om rättvisande översikt. Det finns ingen tidigare litteratur 

om hur dessa principer samverkar med varandra. Därmed är samverkan mellan 

fortlevnadsprincipen och principen om rättvisande översikt ett nytt område att undersöka. 

        Valet av teori för att förstå vilken princip företagen följer i sin kommunikation är viktigt. 

Om inte rätt teori väljs för att förstå hur kommunikationen sker finns det en risk att företagens 

val av redovisningsprincip inte framkommer i studien. För att förstå hur samverkan mellan 

principerna ser ut måste den beskrivande teorin fokusera på företagens kommunikation och val 

av princip när de kommunicerar. 

2.2 Val av teori 

Studien utgår från signalteorin, men enligt Frostenson (2015) finns ett flertal alternativa teorier 

som kan beskriva samt skapa förståelse för ett fenomen inom redovisning. Olika teorier utgår 

från skilda grundantaganden som gör att diverse fenomen kan tolkas ur olika perspektiv och 

därigenom finna olika svar på samma fråga.  

        Frostenson (2015) framställer signalteorin som en beskrivande teori med en utgångspunkt 

att företag är nyttomaximerande och rationella. Utifrån detta synsätt utgår företag ofta från 

beräknad vinst i förhållande till kostnad vid beslutsfattande.  

        Alternativa teorier som är tillämpliga på det innevarande problemet är legitimitetsteori och 

nyinstitutionell teori. Till skillnad från signalteorin utgår legitimitetsteorin och den 

nyinstitutionella teorin ifrån ett synsätt där redovisningen bygger på samhälleliga och 

strukturella antaganden (Frostenson 2015). De är mer inriktade på att skapa förståelse för hur 

samhället skapar normer och hur företag anpassar sin verksamhet efter normer. Suchman (1995) 

beskriver legitimitet som en allmängiltig uppfattning i samhället om vilka handlingssätt som 

anses mer lämpliga i en situation. Således ska företags agerande inom legitimitetsteorin vara 

inom ramen för samhällets värderingar och normer för att betraktas som legitima. Frostenson 

(2015) framställer att grundpelaren inom legitimitetsteorin är föreställningen om att legitimitet 

är en värdefull resurs som kan anamma andra resurser. Det gör företagen starkt beroende av 

den närliggande omgivningen.  
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        Nyinstitutionell teori är i jämförelse med legitimitetsteorin mer anknuten till ett 

omvärldsperspektiv med påverkande omvärldsfaktorer och till omgivningens socialt 

konstruerade regelsystem (Frostenson 2015). En grundläggande tanke inom den 

nyinstitutionella teorin är att lagar och normer som är skapade av institutioner har påverkan på 

företag som, i en instabil miljö, anpassar sin struktur efter andra företag i omgivningen. Detta 

gör att företag organisationsmässigt har en tendens att bli lika varandra (Dacin, Goodstein & 

Scott 2002).  

        Studiens syfte är att granska kommunikationen i förvaltningsberättelsen och finna mönster 

i den information som presenterats. De tre teorierna ovan kan undersöka och finna skilda 

förklaringar till förvaltningsberättelsens utformning.  

        Signalteorin är i jämförelse med nyinstitutionell teori och legitimitetsteorin mer fokuserad 

på kommunikation. Varför vissa företag väljer att kommunicera som de gör kan förklaras 

utifrån egennytta. För att uppnå studiens syfte är det viktigt att förstå varför företag har 

kommunicerat den information som framkommer i förvaltningsberättelsen för att mönster ska 

kunna identifieras. Signalteorin är en beskrivande teori som kan bidra med djupare insikt på 

företagskommunikation i förvaltningsberättelser och passar därmed in på studiens syfte. 

2.3 Signalteori 

Connelly et al. (2011) framställer signalteori som ett verktyg till att analysera den 

informationsskillnad som existerar mellan två parter. De menar att företag besitter information 

som motparten, till exempel aktieägare, saknar tillgång till. Det bakomliggande beteendet till 

vilken information företaget kommunicerar ut till motparten och företagets tillvägagångssätt 

beskrivs vara det centrala analysobjektet inom signalteori. 

2.3.1 Den signalerande parten 

Connelly et al. (2011) använder begreppet ”signalerare” för den part som besitter information 

som motparten inte har tillgång till. Ett synonymt uttryck för signalerare är insiders. Insiders 

har tillgång till information, både positiv och negativ, som är användbar för externa parter. 

Informationen kan beträffa en produkt, organisation eller individ som berör signaleraren. Den 

kan även innefatta preliminära uppgifter om försäljning, pågående affärer och juridisk 

information om pågående rättsliga förhandlingar. Denna tillgång till information menar 

författarna skapar ett privilegierat läge för signaleraren. 
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2.3.2 Signal 

Spence (1973) förklarar begreppet ”signaler” som observerbara egenskaper som kan förknippas 

till den ena parten och som av parten själv kan manipuleras och kommuniceras vidare till 

motparten. Connelly et al. (2011) beskriver en ”signal” som den privata information som 

insiders väljer att kommunicera till extern part. Den signalerande parten väljer primärt att sända 

positiva signaler. Connelly et al. (2011) och Spence (1973) menar att ett sådant agerande ger 

upphov till informationsasymmetri, vilket Stiglitz (2002) beskriver som en situation där olika 

parter inte har tillgång till samma information. 

        Connelly et al. (2011) betonar att det sällan är ett mål att minska informationsasymmetrin 

vid de tillfällen den signalerande parten sänder negativa signaler till extern part. Vad författarna 

anser vara problematiskt är att den signalerande parten potentiellt har möjlighet att vara 

överflödig i sin signalering av observerbara händelser till extern part. Utifrån detta resonemang 

argumenterar de för att signaler kan inneha två olika egenskaper när det berör signalens 

effektivitet: observerbarhet och kostnad. 

        Den första huvudegenskapen benämns som signalens observerbarhet, vilken beskrivs som 

den mängd eller den utsträckning signalen når ut till och således blir observerbar för. Det anses 

därför betydelsefullt för insiders att beakta signalens tillgänglighet för externa parter vid sin 

kommunikation. Den andra huvudegenskapen beskrivs som signalens kostnad. Connelly et al. 

(2011) menar att ett ekonomiskt perspektiv är centralt vid diskussion om signaler. De utvecklar 

begreppet genom att diskutera effektiviteten hos signaler genom att ställa signalens kostnader i 

förhållande till dess lönsamhet. 

        Forskare har även diskuterat andra aspekter av signalteorins signal. Bird och Smith (2005) 

redogör för att forskare inom signalkostnadsteori påtagligt har börjat se ett irrationellt 

strategiskt beteendemönster när det gäller företags beslut i sina val av signalering.  De nämner 

två betydelsefulla element som korrelerar med signalkostnaden: det symboliska värdet och 

ärlighet.  

        Med symboliskt värde menar Bird och Smith (2005) att vissa signaler i princip är omöjliga 

att förfalska, det vill säga att de är relaterade till sin sanna innebörd. Det kan till exempel vara 

ett ställningstagande som företagen tar. Ärlighet har betydelse och är effektivt när externa parter 

kan observera och granska dolda egenskaper hos den signalerande parten och dess signaler. 

Dessa två element påverkar således signalvärdet och gör att en hög utgift för en signal inte 

automatiskt garanterar ett högt signalvärde. Utöver symboliskt värde och ärlighet presenterar 

Bird och Smith kvalitet, signaleringsintervall och intensitet som viktiga attribut vid signalering. 
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2.3.3 Den mottagande parten 

En grundläggande idé bakom signalteori är att den signalerande parten ska erhålla en fördel 

från en extern part genom att signalera (Connelly et al. 2011). Det bakomliggande målet är att 

signaleringen ska skapa en effekt hos den externa parten, det vill säga mottagaren, att agera på 

ett sätt som denna annars vanligtvis inte hade agerat på. Aktieägare, kreditgivare, kunder och 

leverantörer kan betraktas som potentiella mottagare. Signaleringen kan således vägleda dessa 

mottagare i beslut om investeringar i företaget, anställning eller köp av företagets produkter. 

        Connelly et al. (2011) beskriver mottagarens uppmärksamhet som en framträdande aspekt 

vid en analys av mottagarens agerande. De resonerar att det finns olika målgrupper av mottagare 

som gör att signaleraren måste anpassa sin signalering utefter mottagarens egenskaper. Ilmola 

och Kuusi (2006) anser att signaleraren vid svag signalering i mer konkurrensutsatta och snabbt 

föränderliga miljöer därför bör övervaka potentiella mottagare och anpassa sin signalering efter 

vad mottagaren söker. 

        Utöver aspekten om uppmärksamhet belyser Connelly et al. (2011) att tolkningsförmågan 

hos mottagaren är viktig. De förmedlar att mottagare uppfattar signaleringen på olika sätt 

berörande styrka och innebörd. För signaleraren är det betydelsefullt att beakta mottagaren 

utefter dess uppmärksamhet och tolkningsförmåga för att erhålla en vidgad uppfattning och 

förståelse för signaleringsprocessen.  

2.3.4 Respons 

Vid signalering finns det ett behov hos den mottagande parten att erhålla information om 

signaleraren (Connelly et al. 2011). Detta i syfte att kunna jämföra och få förståelse för vilka 

signaler som är tillförlitliga. Det finns dessutom en önskan hos den signalerande parten att 

erhålla respons i form av återkoppling. En mer effektiv framtida signalering, men även en 

förbättring av signaleringsprocessen, kan åstadkommas om den signalerande parten anskaffar 

information om hur mottagaren har uppfattat och tolkat signalen, till exempel i grad av styrka. 

2.3.5 Signaleringsmiljö 

För organisationer är det viktigt att ta hänsyn till den signalerande miljön de verkar i (Lester, 

Certo, Dalton, C., Dalton, D. & Cannella 2006). Lester et al. (2006) framhäver att företag bör 

utforma sin strategi efter omgivningens egenskaper men att en ökad instabilitet försvårar 

företags formulering och implementering av sin strategi. Författarna framställer komplexitet, 

resurstillgång och dynamik som grundläggande termer vid konceptualisering av den 

signalerande miljön. Med begreppet komplexitet åsyftas den samverkande handeln inom 
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miljön, det vill säga nivån av heterogenitet. En miljö med fler komponenter bidrar till en miljö 

med högre komplexitet. Resurstillgången korrelerar med företagets förmåga att vidhålla en 

stark position gentemot konkurrenter inom den verkande miljön. Med begreppet dynamik 

åsyftas instabiliteten inom miljön, det vill säga graden av förändring och oförutsägbarhet. Detta 

ställer krav på företagets strategiska anpassningsförmåga. 

        Connelly et al. (2011) presenterar ett annat perspektiv där grad av förvrängning inom 

miljön lyfts fram. Författarna menar således att signalens förvrängning kan diskuteras i begrepp 

av informationsasymmetri och signalers observerbarhet. 

2.3.6 Informationsasymmetri 

Kirmani och Rao (2000) presenterar två problematiska mekanismer med 

informationsasymmetri. Den första kallar författarna för ”adverse selection”, som på svenska 

översätts till negativt urval. Eisenhardt (1989), som var en av de första att definiera negativt 

urval, kopplar i sin artikel samman begreppet till agentteorin. 

        Eisenhardt (1989) beskriver begreppet som ett tillstånd där agenten påstår sig besitta vissa 

färdigheter och att principalen inte har fullständiga möjligheter att kontrollera dessa. Mer 

konkret betyder det att den ena parten hävdar sig besitta färdigheter som den egentligen saknar 

för att tillgodose hög kvalitet. Färdigheterna menar Kirmani och Rao (2000) skickas ut via 

signaler.  

        Den andra problematiska mekanismen som Kirmani och Rao (2000) presenterar är ”moral 

hazard”. Begreppet ”moral hazard” sammanfattas av Latsis och Repapis (2014) som ett tillstånd 

där en part maximerar sin ekonomiska fördel på bekostnad av den andra parten. De beskriver 

att detta uppstår i en situation där den part som maximerar sin ekonomiska fördel inte får de 

fulla konsekvenserna av att vara egennyttig på grund av osäker och ofullständig information 

hos den andra parten. “Moral hazard” korrelerar med ena partens bakomliggande incitament 

och således kan kvaliteten på informationen skilja. 

        Likt Kirmani och Rao redogör Stiglitz (2002) för två typer av problem som berör 

informationsasymmetri. Det första problemet är att den signalerande parten på egen hand 

behöver selektera information. Den signalerande parten behöver observera och framställa 

information som den själv anser som behövlig för mottagarna. Detta gör att information om 

kvalitet hos den signalerande parten betonas, vilket är betydelsefullt när motparten saknar en 

helhetsförståelse om den signalerande partens karaktärsmässiga drag. Det andra problemet är 

avsikten med informationen. De beteendemässiga avsikterna hos den signalerande parten 

skapar incitamenten till att presentera information med ett visst budskap, vilket resulterar i att 
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ett företags beteende blir en viktig aspekt att betänka när man diskuterar 

informationsasymmetri. 

        Stiglitz (2002) argumenterar för att informationsasymmetrin påverkas av marknadens 

struktur och att marknadens förväntade karaktär påverkar marknadens beteende. Utifrån Stiglitz 

resonemang är det svårt som extern part att känna till och tillhandahålla den korrekta 

informationen eftersom den genom dessa faktorer förvrängs. Detta kan ses problematiskt när 

det gäller investeringsbeslut hos intressenter. 

        Connelly et al. (2011) beskriver den tillhandahållna informationen som grundpelaren inom 

en beslutsprocess. De argumenterar för att investerares beslutsprocess skulle underlättas vid en 

mindre grad av informationsasymmetri. Liknande resonemang kan även sammankopplas till 

Spence (2002) som resonerar att den centrala avsikten bakom signalteori är att minimera den 

manipulation som informationsasymmetri frambringar mellan parterna. 
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3. Lagar och principer 

Lagstiftningen som berör redovisningsekonomer vid upprättandet av förvaltningsberättelser 

står i kontrast till redovisningsprinciper. Det är viktigt att förstå lagarnas syfte och innebörd för 

att förstå gråzonen mellan lagstiftningen och hur förvaltningsberättelser faktiskt kommuniceras. 

        När redovisare ska tillämpa redovisningsregler måste de ha i åtanke vilken hierarki som 

gäller för redovisningsreglerna. Vilka regelverk som går före de andra är essentiellt att veta om 

reglerna inte är kongruenta. Högst i hierarkin är redovisningslagarna, vilket innehåller 

Årsredovisningslagen. Därefter följer bokföringsnämndens uttalanden och andra råd, vilket 

innehåller K-regelverken och sist följer branschpraxis. (Skatteverket 2013) 

3.1 Förvaltningsberättelser 

Enligt ÅRL ska en förvaltningsberättelse innehålla upplysningar som kompletterar övriga delar 

av årsredovisningen. Med detta avses förhållanden och händelser som anses vara av stor 

betydelse vid bedömning av ett företags utveckling under räkenskapsåret samt dess utveckling 

i form av ställning och resultat. En formulering av företagets förväntade framtidsutsikter och 

utveckling samt en inkludering av dess osäkerhetsfaktorer och risker är ytterligare 

betydelsefulla upplysningar som ska framgå av förvaltningsberättelsen (Proposition 

2004/05:68).  

3.2 Definition av större företag 

Kraven på förvaltningsberättelsens utformning skiljer sig beroende på företagets storlek. ÅRL 

utgår från en klassificering av större respektive mindre företag. Vid en bedömning av företagets 

storlek utgår man från tre olika faktorer: medelantalet anställda, balansomslutning och 

nettoomsättning. För att klassificeras som ett större företag krävs att minst två av följande 

kriterier, vilka framgår av ÅRL kapitel 1 § 3, uppfylls: “medelantalet anställda i företaget har 

under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 [...] företaget 

redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 40 miljoner kronor [...] företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor”. De företag som inte 

uppfyller minst två av villkoren ovan klassificeras som mindre företag. 
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3.3 Årsredovisningslagen 

Nedan följer ett utdrag från ÅRL kapitel 6 § 1.  

 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 

företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av 

årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar 

om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.  

Upplysningar ska även lämnas om 

1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller 

noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, 

ställning och resultat, 

2.  sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat  

under räkenskapsåret, 

3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför [...] 

(ÅRL 1995:1554) 

 

I det andra stycket i ÅRL kapitel 6 § 1 återfinns upplysningar som ska tas med i 

förvaltningsberättelsen. I paragrafens sista stycke framkommer att punkt 3 till 5 enbart tas med 

vid större företag. I citatet ovan är enbart punkt 1 till 3 medtaget. Kriterierna för stora bolag är 

kumulativa, vilket betyder att alla paragrafens punkter ska tillämpas vid upprättandet av 

förvaltningsberättelsen för större företag (Sevenius 2018). 

        Den första punkten anger att förvaltningsberättelsen ska komplettera resten av 

årsredovisningen. Den andra punkten innehåller ett krav på upplysning om väsentliga händelser 

under räkenskapsåret. Upplysningar behöver inte lämnas för planerade förändringar om något 

definitivt beslut från bolagsstämman eller styrelsen inte har gjorts, alternativt om till exempel 

ett anbud har lagts men osäkerhet råder om affären kommer till stånd (Proposition 1975:103, s. 

768).  Vidare ska det av förvaltningsberättelsen framgå om bolaget har försatts i likvidation 

eller konkurs (BFN U 1996:6). Informationsinlämningskravet i den andra punkten gäller inte 

för information som kan skada verksamheten (Karnov Group u.å.). 

        Den tredje punkten, som enbart är tillämplig för större företag, föreskriver ett krav på att 

meddela om känd framtida utveckling för företaget. Det är inte bara kända förhållanden som 

ska meddelas utan företagen måste också meddela förväntade framtida förhållanden. Kända 
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förhållanden är förhållanden som antingen berör bolaget direkt, till exempel upprättade planer 

och avtal eller förhållanden som berör företaget indirekt, såsom förändringar på marknaden, 

råvaruförsörjningen eller andra externa faktorer (BFN U 1996:6). Företag ska i 

förvaltningsberättelsen meddela om osäkerheter kring prisutvecklingen för en råvara som 

företaget är beroende av eller tillgången till varor som är viktiga för företaget. Även osäkerheter 

kring valutans utveckling i ett för företaget viktigt exportland ska tas med. Kriterierna ska 

bedömas med beaktande av i vilken utsträckning risken eller osäkerheten kan antas få effekt på 

företagets verksamhet, ställning och resultat. Alla de faktorer som har varit centrala vid 

bedömningen av företagets förväntade utveckling ska tas upp (Karnov Group u.å). 

        Punkterna 4 till 9 i ÅRL kapitel 6 § 1 andra stycket är mindre subjektiva i dess 

bedömningar. Det gäller till exempel aktieöverlåtelser och utländska filialer. Punkterna 

återfinns inte i citatet ovan, enbart de relevanta punkterna för analysen är medtagna. 

3.4 Konkurs 

3.4.1 Allmänt om konkurser 

Innan ett företag går i konkurs finns det i lagstiftningen ett antal åtgärder som syftar till att varna 

om en försämrad ekonomi i företaget. I ett första steg så sker en varning enligt aktiebolagslagen 

(ABL) (2005:551). I ABL kapitel 25 föreskrivs att en kontrollbalansräkning ska upprättas om 

bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Reglerna om 

kontrollbalansräkningen i ABL återfinns i kapitel 25 § 13 till 20. Styrelsen ska samarbeta med 

en tingsrätt och revisorn angående möjligheterna till fortsatt drift, om inga sådana återfinns har 

företaget, enligt ABL kapitel 25 § 17 en plikt att likvidera företaget. 

        Enligt Sandström (2015) är syftet med ABL:s regler att få styrelsen att ta itu med 

kapitalbristen. Lagstiftningen syftar till att skydda befintliga borgenärer, tillkommande 

borgenärer och uppmärksamma aktieägarna om den ekonomiska situationen. Tanken bakom 

kontrollbalansräkningen är även att påbörja en nedläggnings- eller saneringsprocess som 

hjälper företaget att undvika att ankomma till nästa åtgärd. Alternativt så fyller reglerna i ABL 

syftet att försätta företagen i konkurs så tidigt som möjligt. 

        Den sista åtgärden som vidtas för att undvika en konkurs är att företaget hamnar på 

obestånd. Obestånd beskrivs i KonkL kapitel 1 § 2, “[...] med obestånd (insolvens) avses att 

gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast 

tillfällig.”. ABL och KonkL ger möjligheter för företagen att saneras, rekonstrueras eller 

avvecklas. Av de företagen som tas upp i empirin har en avveckling skett enligt KonkL och 
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ABL kapitel 25 § 48 till 50. Under avvecklingen har förvaltaren av det konkurssatta företaget 

en rapporteringsplikt enligt KonkL kapitel 7 § 15, kapitel 11 § 14 och kapitel 13. 

3.4.2 Förvaltarberättelsen 

Rapporteringsplikten inkluderar en skriftlig förvaltningsberättelse enligt KonkL kapitel 7 § 15. 

En förvaltarberättelse ska innehålla information om orsaken och tidpunkten till obeståndet. 

Utöver det innehåller förvaltarberättelsen en översikt av konkursbolagets ekonomi, inklusive 

alla tillgångar och skulder. 

        Enligt ABL är kraven på vem som ska upprätta en förvaltarberättelse och dess innehåll 

desamma för alla företag. Beroende på företagets storlek kan utformningen av 

förvaltningsberättelsen skilja sig väsentligt. Om det inte kan bestämmas enbart en orsak till 

obeståndet så kan flera anledningar sammanvägas som en anledning till obeståndet. Tidpunkten 

måste inte vara exakt, utan det räcker med ett ungefärligt intervall på ungefär två månader. 

        Därefter är det viktigt att poängtera att offentlighetsprincipen gäller för ej sekretessbelagda 

uppgifter som kommer till en tingsrätt. Offentlighetsprincipen beskrivs i 

tryckfrihetsförordningens (TFF) (1949:105) andra kapitel och stadgar att “till främjande av ett 

fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att taga del 

av allmänna handlingar.”. I och med det har allmänheten en möjlighet att ta del av 

förvaltarberättelser inlämnade till tingsrätter.  

3.4.3 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciperna beskrivs i ÅRL kapitel 2 § 4 och kapitel 6 § 1. Lagkravet är extensivt 

och beror på vad praxis anser att principerna betyder. De principer som är av intresse för studien 

är principerna om fortlevnad och rättvisande översikt. 

        Rättvisande översikt finns i ÅRL kapitel 6 § 1 första stycket. Propositionen (2015/16:3 del 

6) beskriver rättvisande översikt i förvaltningsberättelsen som ett krav på att den ska “återspegla 

det enskilda bolagets verkliga förhållanden och ge en så allsidig bild som möjligt”. Det skiljer 

sig från det allmänna kravet om rättvisande bild som gäller i andra delar av årsredovisningen 

(ÅRL 1995:1554). Propositionen (2015/16:3 del 6) utvecklar det som framgår av ÅRL kapitel 

2 § 3 om rättvisande bild och tillägger att principen inte är tillämplig på förvaltningsberättelser. 

        Fortlevnadsprincipen återfinns i ÅRL kap 2 § 4 första stycket 1. Redovisningsprincipen 

utgår från att redovisande subjekt ska fortsätta sin verksamhet under överskådlig tid (Gustafson, 

Lundh & Seger 2018). Det gör att företag som riskerar en konkurs inte ska förutsätta att 

företaget går i konkurs om konkursen inte är oundviklig. Om konkursen är oundviklig ska det 
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enligt K3 kapitel 3 § 8 framgå i förvaltningsberättelsen att fortlevnadsprincipen inte längre 

används (FAR 2018). 
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4. Metod  

4.1 Undersökningsdesign 

På grund av att flera tusen företag försattes i konkurs 2017 (UC 2018) och med hänsyn till den 

begränsade tidsramen, grundar sig studien i en urvalsundersökning där 30 företag valts ut. För 

att få en tydligare bild hade fler undersökta företag resulterat i ett mer nyanserat underlag. Med 

en längre tidsram och med en längre tvärsnittsstudie än två år hade fler företag kunnat användas 

som data. 

        Jacobsen (2017) beskriver ett representativt urval som ett urval som använder färre 

undersökningsobjekt men fortfarande representativt speglar den totala populationen. Valet att 

utgå från företag som representerar flera olika branscher och som varit verksamma i Sverige är 

för att få ett mer representativt urval. I kontrast belyser Jacobsen (2017) att ett representativt 

urval sällan stämmer helt överens med populationen eftersom det innefattar en risk för 

slumpmässiga urvalsfel. Därför hade en större variationsmängd samt ökad mängd data 

resulterat i en större säkerhet kring studiens undersökningsunderlag.  

        Studien hade kunnat kompletterats med andra typer av ekonomisk kommunikation, till 

exempel pressmeddelanden eller andra delar av årsredovisningen. För att analysera företags 

kommunikation har endast förvaltningsberättelsen i årsredovisningarna valts ut. Vid en 

jämförelse av företagens kommunikation i förvaltningsberättelsen med det som tingsrätten i 

förvaltarberättelsen ansett att företaget borde ha meddelat, framgår hur företagen har valt att 

kommunicera. Förvaltningsberättelsen är därmed en bra utgångspunkt att använda för att mäta 

den totala ekonomiska kommunikationen. 

4.2 Urvalsprocess 

4.2.1 Urval av undersökningsobjekt 

Undersökningsmaterialet består av institutionella källor. Jacobsen (2017) beskriver 

institutionella källor som en typ av publicerad informationskälla som till exempel en 

organisation står ansvarig för. Vidare framställer Jacobsen oklarheten kring personliga 

synpunkter som framgår av institutionell information som en nackdel. Detta med anledningen 

av att det inte framgår vems åsikter som står bakom synpunkterna. 

        Ett vanligt problem under en informationsinsamlingsprocess är att information sållas bort 

(Jacobsen 2017). En gemensam nämnare för alla undersökta företag är att de har framkommit i 

databasen på webbsidan Allabolag.se:s lista för företag med en avslutad konkurs under 2017 

eller 2018. En annan gemensam nämnare är att alla företagen är svenska aktiebolag. Valet att 
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utgå från svenska aktiebolag och inte utländska företag var viktigt för att kunna applicera 

samma lagkrav för samtliga undersökningsobjekt. 

        För att få fram ett urval av företag som uppfyllde kriterierna ovan användes en 

sorteringsfunktion på Allabolag.se. Det finns på deras hemsida en möjlighet att sortera svenska 

företag från sökinställningarna. Genom sökfunktionen sorterades företagen utifrån “inaktiva 

företag” och “aktiebolag”. Företagen har valts utifrån datum för avslutad konkurs, där de 

senaste avslutade konkurssatta företagen har valts ut. På Allabolag.se finns även möjligheten 

att sortera företag efter omsättning. Det valda intervallet var företag som hade en omsättning 

mellan 50 miljoner kronor och 500 miljoner kronor. Därefter valdes 50 företag ut från listan på 

Allabolag.se utifrån ovan nämnda kriterier, där det sedermera blev ett bortfall på 20 företag. 

4.2.2 Urval av litteratur 

Denna studie ämnar att undersöka kommunikation i större svenska aktiebolags 

förvaltningsberättelser. För att erhålla en överblick av diverse teoretiska perspektiv inom 

kommunikation har vetenskapliga artiklar från olika databaser inhämtats. En betydelsefull källa 

till inhämtning av data har varit Örebro universitets söktjänst Primo. Primo erbjuder 

möjligheten att genom enbart en plattform söka vetenskapliga artiklar på flera databaser 

(Örebro universitet 2017). Exempel på databaser som Primo inhämtar artiklar ifrån är “Journal 

of Marketing” och “The Quarterly Journal of Economics”. Dessa två databaser faller inom 

ämnesområdet företagsekonomi. Sökord som har använts i Primo är “normative theory”, 

“descriptive theory”, “signaling theory”, “signaling”, “business communication”, 

“communication”, “legitimacy theory”, “institutional theory”, “moral hazard”, ”adverse 

selection” och “förvaltningsberättelse”.  

        Urvalsprocessen av litteratur inleddes med att en överblick skapades över teoretiska 

perspektiv på kommunikation. Den sammanfattande artikeln “Signaling Theory: A Review and 

Assessment” av Connelly et al. (2011) redogjorde för en övergripande bild av signalteorins 

innebörd och utveckling. I denna artikel återfinns ett flertal perspektiv på signalteorin. 

Exempelvis finns hänvisningar till fördjupande artiklar inom signalkostnadsteori såsom Bird 

och Smiths (2005) artikel “Signaling Theory, Strategic Interaction, and Symbolic Capital”. 

Detta resulterade i en utvidgad bild av signalteorin. Att inhämta artiklar från referenslistan hos 

vetenskapliga artiklar var en effektiv strategi för att finna litteratur till studien. 
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4.3 Datainsamling 

4.3.1 Årsredovisningar 

En gång om året lämnar alla företag in en årsredovisning till Bolagsverket. En årsredovisning 

ska lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut (ABL 2005:551). Informationen 

som lämnas in till Bolagsverket räknas enligt TFF kapitel 2 § 1 som offentliga handlingar. 

Eftersom Bolagsverket tar betalt för varje årsredovisning resulterade det i att en direktkontakt 

med Bolagsverket var för kostsam. Undersökningen krävde åtminstone fyra årsredovisningar 

per företag. Databasen Allabolag.se erbjuder medlemmar på deras hemsida gratis nedladdning 

av årsredovisningar för alla svenska aktiebolag för de senaste tolv åren. Allabolag.se har 

införskaffat sina årsredovisningar från Bolagsverket. Därför kan Allabolag.se betraktas som en 

andrahandskälla. Eftersom informationen från Allabolag.se är desamma som den från 

Bolagsverket kan innehållet betraktas som trovärdigt eftersom den överensstämmer med 

förstahandskällan. 

        Årsredovisningar innehåller information som företaget själv har meddelat. Informationen 

som är presenterad av företagen i årsredovisningen är inte nödvändigtvis korrekt. Studien 

fokuserar däremot inte på sanningen i förvaltningsberättelsen från ett objektivt perspektiv, utan 

har fokus på hur företagen har kommunicerat. Allabolag.se anses därför som en pålitlig källa 

för insamlande av ekonomisk information till urvalet av företagen. 

4.3.2 Förvaltarberättelser 

När ett företag försätts i konkurs inleds ett ärende hos en av Sveriges tingsrätter (KonkL 

1987:672). Ärendet innehåller många bilagor som enligt KonkL ska lämnas in beträffande 

konkursbolaget. Bland dessa dokument finns en förvaltarberättelse. Ett hinder vid insamling av 

förvaltarberättelser är att enbart den tingsrätt som utrett konkursen innehar dokumenten. Det 

finns inga databaser som ger tillgång till denna information. 

        På riksdagens hemsida finns e-postadresser till varje svensk tingsrätt. För att säkerställa 

tillgången till förvaltarberättelsen från varje konkursbolag skickades ett e-postmeddelande om 

varje företag till alla Sveriges tingsrätters e-postadresser (se Bilaga 2). Det författade 

meddelandet till varje tingsrätt innehöll vilka dokument som behövdes, organisationsnumret 

och namnet på företaget. De dokument som efterfrågades var dagboksbladet och 

förvaltarberättelsen. Ett dagboksblad är en sammanfattning och tidsöversikt på konkursärendet. 

Dagboksbladet har inte använts till studien mer än att få en överblick på konkurserna. 

Organisationsnumret återfinns på databasen Allabolag.se. 
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        Under insamlingsprocessen uppstod ett bortfall av företag som inte återfanns vid någon 

tingsrätt. Eftersom några få registratorer vid vissa tingsrätter tog betalt för deras arbetstid blev 

det ett bortfall på ungefär 25 procent av företagen. Dessa företag kunde inte bli en del av empirin 

på grund av den ekonomiska kostnaden det skulle medföra. Vilken tingsrätt som tillhandahöll 

vilket företag finns redogjort i Bilaga 1. 

4.4 Databearbetning 

När all information var insamlad inleddes en bearbetning av rådata. Den insamlade information 

innehöll 120 årsredovisningar och 30 förvaltarberättelser. I årsredovisningen var enbart 

förvaltningsberättelsen av intresse. 

        Processen från att bearbeta rådata till att erhålla användbar information tog upp en stor del 

av den avsedda studietiden. För att urskilja vad som är av intresse krävs kunskap om vad en 

förvaltningsberättelse ska innehålla. Därmed behövdes stor kunskap om ÅRL:s krav på 

företagens förvaltningsberättelser. I lagen framgår inte exakt hur förvaltningsberättelsen ska 

utformas. Detta resulterade i att andra källor utvärderades, till exempel förarbeten till ÅRL, i 

syfte att få en djupare förståelse. 

        Innan en bedömning av förvaltningsberättelserna görs är det viktigt att skapa en förståelse 

för vad företagen har för näringsverksamhet och varför företaget har gått i konkurs. Därmed 

analyserades först de utvalda företagens förvaltarberättelse för att se vad tingsrätten ansett har 

varit anledningen till konkursen. Dessa innehåller ofta intervjuer med företagsledningen. 

Därefter gjordes en bedömning om vad anledningen till konkursen var och när företaget borde 

ha meddelat om sin osäkerhet kring fortlevnad i förvaltningsberättelsen. 

4.5 Analysmetod 

För att få en överblick över den stora mängden data upprättades två olika grupperingar. Den 

ena grupperingen klassificerar hur väl rekvisiten i lagen har följts och den andra grupperingen 

klassificerar hur företagen i helhet har upprättat sina förvaltningsberättelser. Krippendorf 

(2013) beskriver en analysmetod där data samlats in i kategorier som en innehållsanalys. 

Kategorierna utformades i enlighet med hur de vanligaste sätten att kommunicera i 

förvaltningsberättelsen ser ut. Kategorierna kunde inte vara för lika och inte för specifika 

eftersom det blir svårt att finna mönster om alla företagen hamnar i en egen kategori. 

        För att finna mönster var det även viktigt att sortera in företagens kommunikation i olika 

rekvisit. Det är viktigt att se vilka delar av förvaltningsberättelsen som företagen har 

kommunicerat utförligt och vilka de har kommunicerat bristfälligt. Under analysen av 



20 
 

materialet framgick det även att ägarstrukturer hade en påverkan på kommunikationen och 

därmed inkluderades även det i analysen. Ägarstrukturen är angiven i början av 

förvaltarberättelsen. 

        Signalteorin var ett viktigt element vid analysen av rådata. Det som har analyserats i 

empirin är företagens ärlighet. Enligt Bird och Smith (2005) samspelar företags ärlighet med 

möjligheten att granska de dolda egenskaper som företag besitter och som uppstått på grund av 

informationsasymmetri. Att granska företags dolda egenskaper, det vill säga information om 

företaget som motparten har kännedom om, behandlas inte individuellt i analysavsnittet utan 

används för att sortera företagen i hur ärliga de har varit i jämförelse med utfallet.  

        Slutligen analyserades grupperna av företag utifrån vilken redovisningsprincip de har 

tillämpat. Det är svårt att avgöra om företagen medvetet eller omedvetet följt 

redovisningsprinciperna eller om företagen ens är medvetna om dem. Analysen har däremot 

utgått ifrån att företagen åtminstone delvis varit medvetna om att det finns två 

redovisningsprinciper som i deras situationer säger emot varandra. Annars går det inte att ta 

några slutsatser angående fortlevnadsprincipen och principen om rättvisande översikt. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Observationer som framförs i empiriavsnittet måste uppfylla två kriterier: validitet och 

reliabilitet (Bryman & Bell 2005). I en bedömning om observationerna är reliabla undersöks 

det om mätningen är stabil eller inte. Om resultaten från mätningen varierar så skulle mätningen 

inte anses som reliabel eftersom dess konsistens då kan ifrågasättas (Bryman & Bell 2015). För 

att reliabiliteten ska vara hög så ska samma resultat erhållas varje gång studien genomförs med 

samma metodologi (Rienecker & Stray Jørgensen 2018). 

        Reliabiliteten i studien kan diskuteras eftersom studien är utformad efter en subjektiv 

bedömning vid klassificeringen av företagen. Vid en replikation av studien är det därför möjligt 

att göra andra bedömningar än de som gjordes i innevarande studie. För att läsare ska få 

förståelse för hur bedömningarna av företagen gått till har dessa bifogats i Bilaga 3. Eftersom 

endast 30 företag studerats går det inte heller att utesluta att resultaten kan se annorlunda ut vid 

en mer omfattande studie. För att studiens resultat ska kunna efterliknas av framtida studier är 

det viktigt att samma årsintervall används. ÅRL:s krav på utformningen av 

förvaltningsberättelser är relativt ny och således är det möjligt att en tydligare praxis av 

utformningen uppkommer i framtiden.  

        Jacobsen (2017) menar att en studie är valid om empirin som används mäter det som enligt 

studiens syfte ska mätas. Det blir viktigt att materialet som empiriavsnittet grundar sig på 
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framhäver det som ska undersökas. Om en studie syftar till att förklara en händelse är det viktigt 

att ha primära källor till händelsen för att få en högre trovärdighet. 

        Den information som studien syftar till att mäta är kommunikationen i 

förvaltningsberättelser. För att observationerna ska betraktas som giltiga krävs det därmed 

enbart att företagens kommunikation erhålls. Informationen som företagen har kommunicerat i 

förvaltningsberättelsen behöver inte vara korrekt. Därför blir förvaltningsberättelsen en 

primärkälla till kommunicerad information - oavsett innehåll. 

        Det är viktigt att förvaltarberättelsen innehåller korrekt information för att en bedömning 

av verksamheten ska kunna göras utifrån förvaltningsberättelsen. Beroende på vilken tingsrätt 

som behandlar konkursen är det olika förvaltare som utreder anledningen till konkursen. 

Förvaltarberättelsen kan innehålla subjektiva bedömningar gjorda av tingsrättens förvaltare och 

det går därför inte att utesluta att informationen som förvaltaren kommunicerar är inkorrekt. 

Däremot är det kvalificerade förvaltare med lång utbildning som förmodligen inte har många 

incitament till att lämna felaktig information. Observationerna kan därmed betraktas som 

giltiga. 
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5. Empiri 

Empirin är uppdelad i fyra figurer och en tabell. För att kunna få en förståelse för informationen 

i figurerna inleds empirikapitlet med tre exempel som visar hur förvaltningsberättelsen är 

utformad i verkligheten samt en jämförelse med förvaltarberättelsen. En utförlig beskrivning 

om de individuella företagen finns i Bilaga 3.  

5.1 Empiriska exempel 

5.1.1 Blekinge Metall AB 

Ett belysande exempel på ett företag som anger en bristfällig förvaltningsberättelse är Blekinge 

Metall AB. Förvaltarberättelsen tar upp ett antal avgörande orsaker till företagets obestånd. 

Företaget hade under de senaste åren befunnit sig i en snabb expansionsfas samtidigt som 

vinsten minskade. En konsekvens av detta blev då följaktligen att företagets soliditet 

försämrades och företaget blev känsligare för störningar. Företaget hade inte tillräckligt med 

eget kapital för att klara expansionen. På grund av att företaget inte kunnat betala sina 

leverantörer i tid medförde detta också att inköpsmöjligheterna försämrades, vilket bidrog till 

en kraftig minskning av försäljningen. Förvaltarberättelsen nämner också bristande 

ledningsresurser och kompetens samt brister i företagets redovisning som orsaker till företagets 

obestånd. 

        I Blekinge Metall AB:s förvaltningsberättelse återges endast dess siffror och 

verksamhetsbeskrivning. Företaget har helt försummat de lagkrav som finns på 

förvaltningsberättelsen i form av väsentliga händelser som skett under året samt framtida risker 

som företaget står inför. Blekinge Metall AB klassificeras enligt ÅRL som ett större företag 

men har redovisat enligt lagkraven för ett mindre företag. Företaget har därmed misslyckats 

med att följa korrekt lagrum. Denna bild delas även av Växjö tingsrätt som i förvaltarberättelsen 

beskrivit att företaget medvetet har lämnat missvisande information för företagets egen vinning. 

5.1.2 Östgöta Camping-Gruppen AB 

Innan dess konkurs bedrev Östgöta Camping-Gruppen AB försäljning av fritidsfordon som till 

exempel husbilar och husvagnar. Linköpings tingsrätts bedömning till företagets obestånd går 

att härleda från att man under 2013 och 2014 haft en negativ utveckling med försämrade 

marginaler och resultat, vilket också har medfört likviditetsproblem. Dessa likviditetsproblem 

har under perioder lösts med ökade krediter från externa kreditgivare och ägare. Detta löste 

dock endast problemen tillfälligt. Bristande styrning av bolaget var en annan orsak till 

obeståndet. Bolaget hade också byggt upp ett stort lager av begagnade fordon, vilka man sedan 
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haft problem med att sälja med vinst. Ökad konkurrens från den privatimporterade marknaden 

är en annan orsak som beskrivs till företagets minskade försäljning. 

        I Östgöta Camping-Gruppen AB:s förvaltningsberättelse går det inte att utläsa några 

direkta eller indirekta framtida händelser och risker. Företaget nämner att de i framtiden 

förväntar sig ett kraftigt förbättrat resultat. Företaget utelämnar helt de indirekta framtida risker 

i form av den ökade konkurrensen från den privatimporterade marknaden. Företaget utelämnar 

att meddela om deras framtida risker med deras likviditetsproblem och riskerna med deras 

ökade lager av begagnade fordon. Företagets beskrivning i förvaltningsberättelsen gällande de 

händelser som påverkat företaget under året kan anses missvisande. De nämner korrekt att 

omsättningen minskat och medfört ett resultatfall men skyller detta på öppnade filialer och 

skiftande varumärken och utelämnar helt andra orsaker till dess minskade omsättning och 

resultat. 

5.1.3 Phone Family AB 

Ett företag som angett en komplett bild av företagets väsentliga händelser under året och 

framtida risker i sin förvaltningsberättelse är det publika företaget Phone Family AB. Solna 

tingsrätt beskriver i förvaltarberättelsen att företaget sedan 2014 har haft svårt att hålla 

verksamheten lönsam och därmed haft en svårighet att betala sina skulder. Företaget har i media 

kritiserats för bristande kundhantering och försäljningsmetoder, vilket har medfört att tre av 

fyra telekomoperatörer avslutat sitt samarbete med Phone Family AB. Företaget inledde ett 

åtgärds- och effektiviseringsprogram, där man minskade antalet butiker och personal. Företaget 

lyckades åstadkomma minskade kostnader, men inte i tillräcklig utsträckning för att undvika 

obestånd. 

        I förvaltningsberättelsen upprättad av Phone Family AB lyckas de i stor utsträckning fånga 

dessa händelser samt även nämna andra väsentliga risker. Företaget nämner i 

förvaltningsberättelsen att om de inte kan upprätthålla relationen med kvarvarande 

telekomoperatörer skulle detta få en negativ påverkan på lönsamhet och intäkter. Företaget 

nämner också risker med lanseringen av abonnemang under eget varumärke samt framtida 

konjunkturförändringar och förändrade marknadsförutsättningar. 

        Denna beskrivning ger en god bild av företagets direkta och indirekta framtida risker. 

Företaget lyckas också beskriva de händelser som drabbat företaget under året och beskrivit det 

som Solna tingsrätt i förvaltarberättelsen ansett varit väsentligt. Det inkluderar den minskade 

omsättning företaget haft under året samt företagets avslutade samarbete med tre av fyra 
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telekomoperatörer på grund av att media uppdagat dess bristande kundhantering och 

försäljningsmetoder. 

5.2 Framtidsutsikter 

I Figur 1 har alla företags förvaltningsberättelser klassificerats i ett intervall mellan fullständig 

och saknas helt. För att förvaltningsberättelsen ska klassificeras som “fullständig” krävs det att 

företaget har kommunicerat all information som framkommit i förvaltarberättelsen på det sätt 

som ÅRL föreskriver. Klassificeras förvaltningsberättelsen under kategorin “kan förbättras” 

kan det inte säkerställas att företaget har haft kännedom om riskerna och därmed inte meddelat 

om de förhållanden som föranledde konkursen, alternativt att företaget har meddelat om 

anledningarna till konkursen men att utrymme för förbättring har funnits. Klassificeras 

företaget inom kategorin “information saknas” så har företaget utelämnat väsentlig information 

i förvaltningsberättelsen som i förvaltarberättelsen ansetts vara av sådan karaktär att företaget 

borde nämnt och haft kännedom om den. Har företaget i sin förvaltningsberättelse meddelat om 

en händelse som positiv, när händelsen istället borde ansetts negativ, har företaget 

kategoriserats som “missvisande”. Har företaget helt utelämnat betydelsefull information 

hamnar företaget under kategorin “saknas helt”. 

        Figur 1 visar statistik över hur väl företagen meddelat de direkta framtida risker som 

företagen borde ha känt till vid upprättandet av sin förvaltningsberättelse. Det är händelser som 

företagen inte är maktlösa inför, utan som på något sätt berör företaget direkt. Begreppet 

“direkta framtida risker” innehåller riskfaktorer som sannolikt kommer ha en specifik inverkan 

på företaget men inte omvärlden eller branschen. Det kan till exempel vara försämrad 

lönsamhet, likviditetsproblem eller ett skadat varumärke.  

        Figur 1 visar enbart de företag som enligt tingsrättens bedömning har haft en anledning att 

meddela om dessa risker. Företag som inte haft en anledning till att skriva om direkta framtida 

risker är inte med i figuren. 
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Figur 1. Hur väl företagen har kommunicerat direkta framtida risker i sin 

förvaltningsberättelse. 

 

Figur 1 visar att tio företag upprättat fullständiga riskanalyser om direkta händelser i framtiden. 

Fyra företag har meddelat om direkta framtida risker men där utrymme för förbättring har 

funnits. Elva företag har utelämnat väsentlig information, ett företag har varit missvisande i sin 

beskrivning av direkta framtida risker och fyra företag har helt utelämnat att meddela om direkta 

framtida risker. Alla 30 företag var således tvungna att meddela om direkta framtida risker. 

        Figur 2 visar statistik över hur väl företagen meddelat de indirekta framtida risker som 

företagen borde ha känt till vid upprättandet av sin förvaltningsberättelse. Det innebär att 

händelserna som borde meddelats om har företagarna varit maktlösa inför. Indirekta framtida 

risker innebär risker som i framtiden kommer att drabba omvärlden, branschen eller det 

geografiska området - och därmed studieföretaget. Det kan vara konjunkturläget, förändrat pris 

på en råvara eller valutaförändringar i ett export- eller importland. 

        Figur 2 visar enbart de företag som enligt tingsrättens bedömning har haft en anledning till 

att meddela om dessa risker. Företag som inte haft en anledning till att skriva om indirekta 

framtida risker är inte med i figuren.  
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Figur 2. Hur väl företagen har kommunicerat indirekta framtida risker i sin 

förvaltningsberättelse. 

 

Figur 2 visar att sex företag upprättat fullständiga riskanalyser om indirekta händelser i 

framtiden. Två företag har meddelat om indirekta framtida risker men där utrymme för 

förbättring har funnits. Tre av företagen har utelämnat väsentlig information, inget företag har 

gett missvisande information och fyra företag har helt utelämnat att meddela om indirekta 

framtida risker. 

5.3 Årets händelser 

Figur 3 visar hur väl företagen har kommunicerat de väsentliga händelser som inträffat under 

året i deras förvaltningsberättelse. De företag som har haft väsentliga händelser att meddela om 

under året finns med i figuren. Företag som inte haft några väsentliga händelser under året 

återfinns inte i figuren. 
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Figur 3. Hur väl företagen har kommunicerat årets händelser i förvaltningsberättelsen. 

 

Tolv av företagen har lämnat en fullständig beskrivning av årets händelser. Fyra företag har 

meddelat om årets händelser men haft utrymme för förbättring. Tre av företagen har utelämnat 

väsentlig information om årets händelser, fyra företag har lämnat en missvisande beskrivning 

av årets händelser och tre företag har helt utelämnat att meddela om årets händelser. 

5.4 Empirisk helhetsbild 

Istället för att gruppera rekvisiten i ÅRL kapitel 6 § 1 och hur väl de enskilda företagen har följt 

dem, som i de tidigare figurerna, grupperas företagen i Figur 4 in mer övergripande på hur väl 

de har kommunicerat med hjälp av förvaltningsberättelsen. Det är viktigt att skilja på kriterierna 

från Figur 1, 2 och 3 med kriterierna i Figur 4. Figur 4 används för att få ett mer övergripande 

perspektiv på förvaltningsberättelserna. Ett företag kan ha kommunicerat en del av 

förvaltningsberättelsen utförligt samtidigt som de har kommunicerat en annan del bristande. I 

Figur 4 blir det istället helhetsbilden av kommunikationen som bedöms istället för de enskilda 

delarna. 

        Företagen har delats in i olika grupper. Företag under kategorin “lagenlig kommunikation” 

har författat en utförlig förvaltningsberättelse som är i linje med ÅRL:s krav. Ur ett 

helhetsperspektiv är förvaltningsberättelsen tillräckligt informativ i jämförelse med 

förvaltarberättelsen. 

        Den andra gruppen, “undvikit lagkrav”, har medvetet valt att inte meddela om risker som 

företaget haft eller står inför. Någon av de rekvisit som ÅRL föreskriver har missats och därmed 
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har företaget en bristande förvaltningsberättelse i jämförelse med förvaltarberättelsen. Företag 

som har författat en utförlig förvaltningsberättelse men missat någonting viktigt hamnar således 

också i den här kategorin. 

        Tredje gruppen, “medvetet missvisat”, är de företag som kommunicerat en positiv 

förvaltningsberättelse när de borde ha varit negativa. Företagen har uttryckt det som föranledde 

deras konkurs men missat att tydliggöra riskerna. Företag som undvikit lagkrav genom att 

utelämna väsentlig information men också varit missvisande i deras kommunikation hamnar i 

den här gruppen före gruppen “undvikit lagkrav”. För att kategoriseras som “medvetet 

missvisat” förutsätts att den informationen som utelämnades var så väsentlig att företagarna 

borde ha förstått den överhängande risken för en konkurs.  

        Den sista gruppen, “tillämpat fel lag”, består av företag som har tillämpat felaktigt lagrum 

vid utformningen av sin förvaltningsberättelse och således lämnat en inkomplett 

förvaltningsberättelse. Eftersom företagen inte har identifierat korrekt lagrum går företagen inte 

att använda som ett exempel för hur praxis ser ut. Företag som hamnar i den här gruppen missar 

att kommunicera väsentlig information men hamnar i den här gruppen före gruppen “undvikit 

lagkrav”. 

 

Figur 4. Bedömning av företagens kommunikation genom deras förvaltningsberättelser. 
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Figur 4 visar att åtta företag i upprättandet av sin förvaltningsberättelse varit helt lagenliga i sin 

kommunikation, tio företag har undvikit lagkrav, elva företag har varit medvetet missvisande i 

sin kommunikation och enbart ett företag har tillämpat fel lagstiftning. 

5.5 Ägarstrukturer 

Tabell 1. Ägarstrukturer. 

Ägarstruktur Antal företag 

Publika företag 2 

Helägda dotterföretag 22 

Blandad ägarstruktur 3 

Privatägda företag 3 

 

Ägarstrukturen återfinns i företagens förvaltarberättelse. Av de 30 undersökta företagen var 

majoriteten helägda dotterföretag i en koncern. Tre av företagen hade enbart privatpersoner som 

ägare, tre av företagen hade en kombination av ett annat aktiebolag och privatpersoner som 

ägare och två av företagen var noterade på en börs och var därmed publika.  

5.5.1 Publika företag 

De två publika företag som ingått i studien är TBT Holdings AB och Phone Family AB. TBT 

Holdings AB:s problem började med att ett av deras dotterföretag haft likviditetsproblem och 

inlett en företagsrekonstruktion. I TBT Holdings AB:s förvaltningsberättelse kan 

händelseförloppet utläsas och de skriver att en försäljning av preferensaktier krävs för att 

moderbolaget ska kunna bibehålla en god likviditet. När planen senare inte fungerade och 

företaget försattes i konkurs hade Stockholms tingsrätt ingen ny information att tillägga till 

förvaltarberättelsen, utan upprepade det som redan meddelats av TBT Holdings AB innan 

konkursen. 

        Båda de två publika företagen som studerats har alltså skrivit en utförlig, väl genomtänkt 

och lagenlig förvaltningsberättelse. Kommunikationen till intressenterna har varit transparent 

och i god tid. 
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5.5.2 Privatägda företag 

Alla privatägda företag i studien har lämnat en bristfällig förvaltningsberättelse. 

Uthyrningsspecialisten i Västerbotten AB har redovisat stora förluster sedan 2011. Orsakerna 

enligt förvaltarberättelsen går att hänföra till dess svårigheter i gruvbranschen där företaget har 

haft truckar och dumprar stående samt arbetsplatser stängda på grund av avsaknad av 

miljögodkännande. I företagets förvaltningsberättelse för åren innan konkursen kan man läsa 

att företaget istället ser positivt på framtiden och man tar upp en lovande orderingång men 

utelämnar också väsentlig information och framtida risker. De händelser som har påverkat 

företaget under året har nämnts i förvaltningsberättelsen men företaget har inte nämnt de 

negativa konsekvenserna som händelserna kan drabba företaget. 

        Nimag Projekt AB är också ett privatägt företag. Det är ägt av tre privatpersoner som alla 

tre äger lika stora delar av företaget. Företaget hade varit aktivt i över tio år innan konkursen 

och deras näringsverksamhet bestod till största del av entreprenadverksamhet. Nimag Projekt 

AB fick 2012 en order att bygga ett Bauhaus-varuhus, vilket var deras största order i företagets 

historia. Enligt Gävle tingsrätt var ledningen väl medvetna om likviditetsbristen som rådde i 

företaget i och med accepten av ordern. Trots det skriver de i förvaltningsberättelsen att 

framtiden ser ljus ut och att likviditeten är bra, vilket inte alls stämmer med verkligheten. 
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6. Analys 

Den mest framträdande observationen är att majoriteten av företagen inte har följt gällande 

lagstiftning. Totalt har 22 av 30 företag brister i sina förvaltningsberättelser under något av åren 

innan företaget gick i konkurs. Majoriteten av företagen har även misslyckats med att leva upp 

till samtliga krav som ska följas enligt ÅRL kapitel 6 § 1 första stycket 3. 

        Den lagstiftning som företagen grundar sina förvaltningsberättelser på syftar till att 

företagen ska kommunicera mer information om deras verksamhet. Syftet med lagen är alltså 

att minska informationsasymmetrin mellan intressenter på den svenska marknaden. 

6.1 Kommunikation 

Figur 1, 2 och 3 visar hur väl företagen har informerat enligt lagens krav om väsentliga 

händelser som har drabbat företaget under året samt hur väl företaget har beskrivit framtida 

direkta och indirekta risker företaget ställs inför. Det är viktigt att förstå vad som meddelas och 

vad som utelämnas för att förstå hur företagen kommunicerar. 

6.1.1 Framtidsutsikter 

Varje företag ska meddela om väsentliga händelser och framtida risker. I lagtexten står det 

enbart att väsentliga händelser och framtida risker ska meddelas men förarbetena delar upp 

framtidsutsikten i direkta och indirekta händelser. För att kunna förstå hur företagen 

kommunicerar är det viktigt att se vad som kommuniceras utförligt och vad som kommuniceras 

mindre utförligt. 

        De framtida direkta riskerna utelämnas oftare än de tas med i förvaltningsberättelserna. 

Från analysen av det empiriska materialet framgår det att det är vanligt att inte nämna de 

händelser som betyder en stor framtidsrisk för företaget och som slutligen har orsakat företagets 

konkurs. Signalkostnaderna för företag att nämna risker som kommer att ha en direkt påverkan 

på företaget är höga jämfört med att inte meddela alls. Det är i linje med förklaringen Conelly 

et al. (2011) framför angående den signalerande partens prioritering att sända positiva signaler 

och deras ovilja att sända negativa signaler. 

        De framtida indirekta riskerna kommuniceras betydligt oftare i företagens 

förvaltningsberättelser. Indirekta risker hänförs inte direkt till det enskilda företaget utan 

drabbar ofta hela branscher eller länder. Eftersom dessa risker är mer allmänt kända innebär det 

en större risk att inte meddela om dessa. Signalkostnaderna blir höga om intressenterna vet att 

det kommunicerande företaget utelämnar viss information och då kan de tro att företaget även 
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utelämnar annan information. Samtidigt blir det låga kostnader att meddela om riskerna, 

eftersom de indirekta riskerna är allmänt kända.  

        Inget av företagen har informerat missvisande i sin kommunikation av indirekta risker, 

men det är det omvända förhållandet beträffande kommunikationen av de direkta riskerna. 

Detta kan förklaras genom att det är lättare att vara missvisande om händelser som ingen 

intressent är medveten om samtidigt som det är svårt att vara missvisande om allmänt känd 

information. 

         Enligt Conelly et al. (2011) är företagen mer benägna att meddela händelser där 

informationsasymmetrin inte är så stor. Detta mönster framkommer även i innevarande studie. 

Därmed blir det lättare för företagen att meddela om allmänt kända fakta. Dessutom är det 

lättare för företagarna att meddela om händelser som de inte har någon makt över. 

Signalkostnaderna blir inte lika höga om de negativa händelserna inte beror på företagets 

försummelse eller brist på kompetens. Därmed kan signalteorin förklara varför indirekta risker 

och årets händelser är lättare att meddela än direkta risker. Vanligtvis är det lättare att ha 

kännedom om de direkta händelserna och det är dessutom vanligare att de direkta händelserna 

är de som slutligen leder till obeståndet. 

6.1.2 Årets händelser 

I jämförelse med hur framtidsutsikterna kommunicerats har de undersökta företagen 

kommunicerat årets händelser bättre. Nästintill hälften av alla företag har kommunicerat en 

fullständig förvaltningsberättelse angående årets händelser. Det betyder samtidigt att mer än 

hälften av alla företag meddelat en ofullständig förvaltningsberättelse. 

        Anledningen till att årets händelser kommuniceras bättre i förvaltningsberättelserna kan 

vara att företagens omgivning är medvetna om vad som har inträffat under året. Därmed har 

signalkostnaden att inte kommunicera blivit högre och företagarna har valt att kommunicera 

utförligare. Det kan även vara lättare att blunda för saker i framtiden än för redan inträffade 

händelser, vilket leder till att företagen bortser från framtida problem men meddelar om redan 

inträffade problem.  

6.1.3 Helhetsbild av förvaltningsberättelserna 

Helhetsbilden ser annorlunda ut än om man tittar på varje uppställt krav i ÅRL kapitel 6 § 1 

andra stycket 3 för sig. Årets händelser och indirekta framtidsutsikter ser vid en första anblick 

positiva ut men när det sätts i ett helhetsperspektiv får man en annan bild. 
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        Majoriteten av företagen hamnar i gruppen “medvetet missvisat”, vilket betyder att 

majoriteten av de undersökta företagen har varit medvetna om den överhängande konkursen 

men valt att inte meddela om händelserna på ett negativt sätt. Sådan kommunikation är i linje 

med fortlevnadsprincipen men inte med principen om rättvisande översikt. Företagen har valt 

att vara positiva till framtiden och missleda intressenterna. Istället för att följa lagstiftningen 

har de utformat förvaltningsberättelsen till någon sorts marknadsföring för företaget. En 

anledning till detta kan vara att mindre aktiebolag inte behöver nämna någon information som 

skadar verksamheten och att man inte uppmärksammar meddelandeskyldigheten när företaget 

sedermera växt till ett större aktiebolag. Det framgår inte heller tydligt av ÅRL vad som ska 

meddelas. 

        En tredjedel av företagen hamnar i gruppen “undvikit lagkrav”. Detta beror oftast på att 

företagen valt att meddela om de indirekta negativa händelserna men undviker de direkta 

händelserna. Signalkostnaderna att meddela indirekta händelser som företagen är maktlösa 

inför är lägre. Dessutom är informationsasymmetrin inte lika låg vid indirekta händelser.  

        Åtta av företagen har kommunicerat helt i enlighet med gällande lagstiftning. Det finns 

ingen enhetlig praxis för hur en förvaltningsberättelse ska utformas utan olika grupperingar av 

företag kommunicerar på olika sätt. Alla dessa företag har valt att följa principen om rättvisande 

översikt. Företagen i denna grupp riskerar att deras förvaltningsberättelser bryter mot 

fortlevnadsprincipen. Slutligen har ett av företagen missat vilket lagrum som skulle tillämpas. 

6.2 Ägarstrukturer 

Eftersom majoriteten av de analyserade företagen var helägda dotterbolag blir det svårt att göra 

konkreta bedömningar utifrån ägarstrukturen. Däremot, eftersom så få privatägda och publika 

företag undersökts, kan det visas hur de senare ägarstrukturerna kommunicerar jämfört med 

helägda dotterföretag. 

        Från ett helhetsperspektiv från empirin finns det både företag som upprättar utförliga 

förvaltningsberättelser och företag som upprättar bristfälliga förvaltningsberättelser. Helägda 

dotterföretag har lämnat både utförliga och bristande förvaltningsberättelser. Det blir däremot 

annorlunda om man jämför privatägda företag med publika företag. Det går inte att utesluta en 

korrelation mellan kvaliteten på förvaltningsberättelsen och ägarstrukturen. 

6.2.1 Jämförelse mellan privatägda företag, helägda dotterföretag och publika företag 

Det finns en tydlig skillnad mellan de privata och de publika företagen. Företag som var helägda 

dotterföretag i en koncern har kommunicerat mestadels bra till intressenterna. Företag som hade 
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en blandad ägarstruktur har kommunicerat sämre än de helägda företagen men bättre än de helt 

privatägda företagen. Trots relativt lite data verkar det ändå troligt att ägarstrukturen har en 

påverkan på kommunikationen.  

        De företag som har undersökts i studien är företag med hög omsättning. För en enskild 

individ att stå som ägare till ett företag som omsätter mycket är det förmodligen en betydande 

del av personens egna förmögenhet, till skillnad från helägda dotterföretag i en koncern som 

ägs av ett större företag. Moderföretaget till någon av företagen som undersökts i studien kan 

ha en privatperson som ägare men eftersom privatpersonen då står som ägare till flera företag 

är studieföretaget enbart en mindre del av ägarens personliga förmögenhet. 

        Privatpersoner som har en större andel av sin personliga förmögenhet i företaget har högre 

signalkostnader vid kommunikation av negativa händelser. Det kan missgynna företagets 

möjlighet till fortlevnad att erkänna att företaget inte kommer bli lönsamt på längre sikt eller 

att någonting drastiskt kommer att hända företaget inom en snar framtid. Kostnaden för att 

signalera är hög och kostnaden för att inte signalera är låg. Det är troligt att privatpersonerna 

vill dölja problemen tills de är lösta om det är möjligt. 

        Publika företag skiljer sig från andra företag angående signalkostnader. Medan de andra 

företagen sällan får några repressalier för felkommunikation eller ingen kommunikation alls så 

blir publika företag straffade av ägarna. Om en intressent besitter information som är viktig för 

företagets fortlevnad kan den informationen vara värd pengar. Det finns därmed ett behov för 

ledningen att minska informationsasymmetrin i syfte att ge samma möjligheter till alla ägarna 

samt att minska ryktesspridning som kan vara till skada för företaget. Därmed blir 

signalkostnaderna för att inte meddela om negativa händelser högre än att meddela om dem. 

Det betyder inte att alla publika företag är helt transparenta, utan enbart att de är mer öppna 

eftersom det finns sanktioner för att inte kommunicera information. 

6.3 Redovisningsprincipernas inverkan 

De stora skillnaderna mellan gruppen “lagenlig kommunikation” och “medvetet missvisat” kan 

bero på en konsekvens av de motsägande redovisningsprinciperna. Fortlevnadsprincipen säger 

att företagen inte ska meddela att företaget kommer att gå i konkurs, utan att man ska anta att 

verksamheten ska fortsätta. Undantaget som K3 erbjuder att göra avsteg från principen har inte 

använts av något företag. Företag som varit noga med att inte bryta fortlevnadsprincipen 

kommer förmodligen inte att göra en annars lagenlig kommunikation om företaget löper risk 

att hamna på obestånd. Det kan därmed vara förståeligt att företag hamnar i andra grupperingar 

än “lagenlig kommunikation”. 
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        Samtidigt har alla företag som hamnat i grupperingen “lagenlig kommunikation” följt 

principen om rättvisande översikt. Att beskriva hur förhållandena ser ut i företaget är i enlighet 

med både lagstiftning och principen om rättvisande översikt. Däremot är det oklart om 

företagen bryter mot fortlevnadsprincipen eller inte. 

6.4 Andra orsaker till bristfälliga förvaltningsberättelser 

Utöver det som framkommit av observationerna kan det finnas andra bidragande orsaker till 

bristfälliga förvaltningsberättelser. Det går inte att utesluta en korrelation mellan 

redovisningsbyrå och kvalitet på förvaltningsberättelsen. Dessutom kan bristande 

kommunikation till redovisningsbyrån från företagsledningen bidra till att 

förvaltningsberättelsen inte innehåller korrekt information. 

        En annan bidragande faktor kan vara okunskap om hur lagstiftningen fungerar. Eftersom 

ingenting står i ÅRL om vilka som måste lämna negativa upplysningar så är det möjligt att 

större företag tror att de faller under samma krav som mindre företag. Det står enbart i 

förarbeten och litteratur att det finns några skillnader i vad som ska meddelas. 

        En av de saker som bidrar mest till utformningen av förvaltningsberättelserna är bristen på 

sanktioner. Sanktioner i form av åtal för bokföringsbrott för bristande kommunikation har inte 

förekommit i någon av de företagen som undersökts, trots att tingsrätterna påpekar bristfälliga 

förvaltningsberättelser hos företagen. Det formar praxis om de lagarna som sätts som ramar för 

förvaltningsberättelsen inte upprätthålls. De redovisande företagen kan istället helt fokusera på 

vad de vill förmedla till sina intressenter istället för att behöva tänka på att bli åtalade för 

bokföringsbrott. 

6.5 Praxis vid upprättande av förvaltningsberättelser 

Med hjälp av de mönster som har uppdagats tidigare i analysen kan det utformas en praxis för 

hur större svenska företag meddelar deras förvaltningsberättelser. Den praxis som utformats 

utifrån rådata är inte likt de krav som finns i ÅRL. Om en förvaltningsberättelse hade utformats 

helt i enlighet med lagkraven hade den varit mycket mer strikt än de som framkommer i verkliga 

förvaltningsberättelser. Balansgången mellan redovisningsprinciperna fortlevnadsprincipen 

och principen om rättvisande översikt är framträdande i hur praxis har utvecklats. Företag med 

viss ägarstruktur är mer noga med att följa en viss princip, publika företag följer rättvisande 

översikt och privata företag följer fortlevnadsprincipen. 

        De mönster som återfinns hos de publika företagen är mindre tydliga eftersom urvalet av 

publika företag var litet. Utifrån den teoretiska utgångspunkten från signalteorin att publika 
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företag blir straffade av aktieägarna vid utebliven signalering är mönstret ändå tydligt. Eftersom 

signalkostnaden är hög för publika företag som inte signalerar så har praxis utformats att vara 

utförliga i förvaltningsberättelserna. Till skillnad från de andra företagen finns det direkta 

repressalier för att lämna felaktiga uppgifter hos de publika företagen. Det mönster som 

uppfattas hos publika företag är således att det har lämnats mer fullständiga uppgifter än i andra 

företag. 

        Det förekommer många dotterbolag i undersökningen. De helägda dotterbolagen har 

mestadels lämnat utförligare förvaltningsberättelser jämfört med andra företagstyper. Likt alla 

andra företag är det vanligt att inte meddela om alla risker, utan att enbart meddela om de risker 

som inte är mest väsentliga. Om ett företag har hamnat i likviditetsbrist är det inte ovanligt att 

meddela om indirekta risker istället, som kan vara en indirekt orsak till likviditetsbristen. Det 

är ovanligare att nämna både de indirekta och direkta händelserna. Praxis hos de helägda 

dotterbolagen har utvecklats till att de oftare meddelar om händelser som inte ligger i deras 

makt att påverka. 

        Företag som är privatägda lämnar i regel sämre förvaltningsberättelser. Det kan vara så 

bristfälligt upprättade förvaltningsberättelser att tingsrätterna ansett hela ledningen 

inkompetent. Trots det så finns det inga repressalier personligen för ledningen eller redovisarna 

om de skulle lämna en oriktig förvaltningsberättelse. Därmed har praxis utvecklats till att inte 

kommunicera väsentliga risker, framtida risker eller årets händelser utan att istället 

marknadsföra företaget.  
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7. Slutsats 

Kommunikationen åren innan företagen försatts i konkurs har sett olika ut beroende på 

omständigheterna kring konkursen samt företagets utformning. Många företag har valt att 

förmedla en annan bild av företagets verksamhet än den av lagstiftningen förväntade. Det 

framkommer av analysen att det finns ett antal mönster i hur kommunikationen utformas. 

        Efter en analys av det empiriska materialet framkommer ett flertal mönster om vilka 

företag som upprättar utförliga förvaltningsberättelser och vilka företag som upprättar 

bristfälliga förvaltningsberättelser. Trots att urvalet har varit begränsat till 30 företag är 

mönstren tydliga. 

        Att framtida risker som har en direkt påverkan på företaget meddelas är snarare undantag 

än regel. Framtida risker som har en indirekt påverkan på företaget meddelas betydligt oftare. 

Det är troligt att signalkostnaderna för att kommunicera indirekta händelser som företagen är 

maktlösa inför är lägre än om de hade haft makt att undvika händelsen. Dessutom är 

informationsasymmetrin inte lika stor vid indirekta händelser eftersom fler personer är 

medvetna om bransch- eller landspecifika händelser. 

        Det finns även ett mönster mellan ägarstruktur och kvalitet på förvaltningsberättelsen. 

Företag ägda av privatpersoner lämnar mindre utförliga förvaltningsberättelser än företag i 

koncerner. Det är troligt att det beror på att ägarna av företaget har en inverkan på vad som 

kommer att stå i förvaltningsberättelsen. I och med att privatpersoner löper en större personlig 

ekonomisk risk i de privatägda företagen är kostnaderna för att signalera högre, vilket leder till 

färre signaler och försämrade förvaltningsberättelser. Publika företag möter konsekvenser vid 

felaktig eller utebliven kommunikation eftersom aktiekursen blir påverkad, vilket leder till att 

de publika företagen har höga kostnader att inte signalera. 

        Utöver det är fortlevnadsprincipen en bidragande faktor till utebliven information. 

Företagen kan inte lämna alltför negativ information för att inte bryta mot fortlevnadsprincipen. 

I och med det har de flesta företagen följt fortlevnadsprincipen men missat principen om 

rättvisande översikt. En majoritet av företagen har lämnat medvetet missvisande uppgifter, 

vilket tyder på att de inte presenterat en rättvisande översikt i deras förvaltningsberättelse. Att 

tingsrätterna inte heller väcker åtal mot ledningen vid konkursen tar bort alla incitament till att 

lämna en utförlig förvaltningsberättelse samtidigt som det sänker signalkostnaderna för att inte 

kommunicera. 

        Företagen verkar, medvetet eller omedvetet, gå en balansgång mellan principerna 

fortlevnadsprincipen och principen om rättvisande översikt. Det är svårt att avgöra vad som är 
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rätt och vad som är fel, speciellt eftersom fortlevnadsprincipen i många lägen står i strid med 

lagstiftningen. Gråzonen mellan dessa är grunden till hur praxis har utvecklats. Hade det funnits 

ett entydigt sätt att utforma en förvaltningsberättelse utan att bryta mot redovisningsprinciper 

hade troligen kommunikationen i förvaltningsberättelserna varit mer pålitlig. 
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8. Diskussion och framtida studier 

En stor del av det som framkommit i studien var att företagen lämnat lagstridig information. 

Det är vanligt att företagen inte följer gällande lagstiftning på det sätt som vi och litteraturen 

har tolkat den. Trots det fanns det inga åtal för bokföringsbrott hos något av företagen. Det vore 

intressant att undersöka de bakomliggande orsakerna till det, alternativt att se vad det har för 

konsekvenser på redovisningen att lagstiftningen inte upprätthålls. 

        Framtida studier kan undersöka fler eller större företag för att se om de mönster som 

framkom i denna undersökning är vanligt förekommande. Det kan också göras en utförligare 

analys om vad som borde ha meddelats, med hjälp av kommunikation på andra plattformar, 

nyckeltal och revisionsberättelser. 

        Eftersom informationsinsamlingen var krävande och att många av tingsrätterna krävde 

betalt för information blev det ett relativt stort bortfall av företag. Resultatet hade blivit mer 

pålitligt om ett större urval av företag hade gjorts. Det var däremot svårt hitta tillräckligt många 

företag som har en avslutad konkurs under 2017 och 2018 som omsätter tillräckligt mycket 

pengar för att omfattas av lagkraven.  

        Denna studie bidrar med praktisk kunskap om hur förvaltningsberättelser upprättas. 

Redovisningsekonomer kan med hjälp av slutsatsen förstå hur andra redovisningsekonomer 

väljer att redovisa i större svenska aktiebolag. Samtidigt kan läsare av förvaltningsberättelser 

förstå vilka sorters företag som väljer att tillämpa fortlevnadsprincipen och vilka sorters företag 

som väljer att tillämpa principen om rättvisande översikt. Därmed kan alla intressenter till 

företag som riskerar obestånd få en bättre insikt i vilken information som är pålitlig. 

        Från det teoretiska perspektivet bidrar studien till att förklara problemet som uppstår när 

företag som riskerar att gå i konkurs ska upprätta förvaltningsberättelser. Det blir svårt att följa 

lagstiftningen samtidigt som fortlevnadsprincipen och principen om rättvisande översikt ska 

tillämpas.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 

Nedan presenteras en översikt av samtliga undersökningsobjekt för studien med dess 

tillhörande klassificeringar. Klassificeringarna utgår från förvaltningsberättelsens förhållande 

till lagkraven. Utförliga förklaring till varje subjektiv bedömning finns i Bilaga 3. 

 

 
 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Nedan följer ett exempel på hur e-postmeddelanden har formulerats till alla Sveriges tingsrätter. 

 

Hej. 

 

Jag vill, om det i eran tingsrätt finns tillgängligt, ha ut ett dagboksblad och förvaltarberättelsen 

för följande företag: 

 

1. Företagsnamn    Org.nummer: XXXXXX-XXXX  

2. Företagsnamn    Org.nummer: XXXXXX-XXXX 

3.Företagsnamn    Org.nummer: XXXXXX-XXXX  

[…] 

50. Företagsnamn    Org.nummer: XXXXXX-XXXX  

 

Tack på förhand. 

  



 
 

Bilaga 3 

I denna bilaga presenteras samtliga undersökningsobjekt för studien. För varje undersökt 

företag finns en analys av dess orsak till konkurs samt motiveringar till deras klassificering och 

gruppering. Grunderna för bedömningarna är årsredovisningar åren innan konkursen samt 

förvaltarberättelsen.  

 

Andreassons Åkeri i Veddige AB 

Orsak till konkurs: Obeståndet i form av betalningsproblem uppkom efter 

sista årsredovisningen. Därmed har företaget ingen 

skyldighet att meddela om det i någon årsredovisning 

som har släppts. De meddelar att de har haft problem 

med att få chaufförer. Förklaringen till att det har 

uppstått ett dåligt resultat är för att företaget byter 

verksamhetens bilar var tredje år. Dock används den 

förklaringen i förvaltningsberättelsen flera år i rad. 

 

Direkta framtida risker:  Fullständig. De har i förvaltningsberättelsen för år 

2015 tagit med direkta framtida händelser, där de 

bokstavligen uttrycker att ”2016 kommer även detta 

år, att bli ett år fullt av utmaningar” (Andreassons 

Åkeri i Veddige AB 2015, s.3). 

 

Årets händelser: Missvisande. De beskriver att företaget har förlorat ett 

rättsfall och haft problem med chaufförer. Dessutom 

använder de varje år en bortförklaring till sitt 

försämrade resultat. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat.  

 

Förklaring till gruppering:   Det är en svår och subjektiv bedömning om företaget 

kan betraktas som missvisande eller inte. Eftersom 



 
 

företaget medvetet har meddelat samma 

bortförklaring till sitt dåliga resultat flera år i rad 

hamnar det i gruppen “medvetet missvisat”. Trots att 

detta inte var den huvudsakliga anledningen till 

företagets konkurs är det i slutändan den 

kommunicerade ekonomiska informationen som är av 

intresse för studien. 

 

  



 
 

BBE BioBränsleBolaget AB 

Orsak till konkurs: Företaget har en tvist om ett kontrakt. I 

förvaltningsberättelsen beskriver de inte vad som 

kommer hända om företaget förlorar tvisten (vilket 

senare hände), utan ser positivt på framtiden. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. Information om vad som gäller 

för företaget om tvisten förloras framkommer inte. 

 

Årets händelser: Missvisande. De har meddelat om att företaget är i en 

tvist. Dock har de inte beskrivit det som någonting 

negativt, utan de utgår från att företaget kommer att 

vinna tvisten och få pengar istället för att förlora. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat.  

 

Förklaring till gruppering:  BBE BioBränsleBolaget AB är ett belysande 

exempel på ett företag som medvetet missvisat. De 

beskriver informationen som de borde, men 

kommunikationen är vinklad som positiv. 

Förvaltningsberättelsen är utformad som att det inte 

finns något tvivel om att företaget kommer vinna 

rättstvisten. 

 

  



 
 

Betongmästarna Sverige AB 

Orsak till konkurs: De har gjort reservationer för stora belopp för tvistiga 

betalningar. Företaget fick ett stort och 

kapitalkrävande uppdrag som resulterade i en mycket 

ansträngd likviditet. Företaget torde vara medveten 

om den bristande likviditeten när det antog ett sådant 

stort uppdrag, men ingenting sådant har nämnts i 

förvaltningsberättelsen. Ännu värre är att de gjorde 

stora reservationer i balansräkningen för de tvistiga 

beloppen och samtidigt nämner ingenting om detta. 

 

Direkta framtida risker: Saknas helt. De borde ha nämnt likviditetsriskerna och 

varför de gjorde reservationer i balansräkningen i 

förvaltningsberättelsen. 

 

Årets händelser: Kan förbättras. Det ingångna avtalet borde ha nämnts. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 

Förklaring till gruppering:  De har varit medvetna om att företaget hade osäkra 

betalningar av betydande karaktär. De hade till och 

med meddelat om dessa i balansräkningen under det 

sista året innan konkursen (men inte tidigare). Trots 

det så nämns ingenting om detta i 

förvaltningsberättelsen. 

  



 
 

Blekinge Metall AB 

Orsak till konkurs: De har helt försummat att meddela om risk för 

obestånd i företagets årsredovisning. De hade ett 

flertal saker att meddela om som de inte gjorde. 

Företaget är ett större företag i juridisk mening men de 

redovisade som om företaget vore ett mindre företag. 

I förvaltarberättelsen beskriver tingsrätten att 

företaget medvetet lämnat missvisande information 

för deras egen vinning. 

 

Direkta framtida risker: Saknas helt. 

 

Årets händelser: Saknas helt. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Tillämpat fel lag. 

 

Förklaring till gruppering:  Blekinge Metall AB har tillämpat lagkravet i ÅRL för 

mindre företag och har därmed missat väsentliga delar 

av redovisningen. 

 

  



 
 

Bürstner AB 

Orsak till konkurs: Det verkar vara tydligt att företaget har haft osäkra 

fordringar på koncernföretag som borde ha skrivits 

ned i tid. Flera av företagen som ingår i samma 

koncern undersöks också som konkursbolag, 

däribland Östgöta Camping-Gruppen, Solifer och 

Mälarcamp. De har inte meddelat någonting negativt 

om företagets verksamhet i den sista årsredovisningen 

och de förväntar sig en positiv framtid. Enligt 

förvaltarberättelsen borde företaget ha insett att 

fordringarna var osäkra och därmed gjort en 

nedskrivning, vilket hade gett en bättre bild över 

företagets ställning. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. De borde ha meddelat om 

konsekvensen av att inte få sitt utgivna lån på 60 

miljoner kronor återbetalt. I förvaltarberättelsen 

framgår det att de borde ha meddelat om detta. 

Lagkravet är att företaget ska meddela om alla 

förväntade risker om de har en central betydelse för 

verksamheten, vilket de alltså inte gjort. 

 

Årets händelser: Information saknas. Mycket information saknas då 

årsredovisningen i princip är tom. 

 

Indirekta framtida risker: Information saknas. De borde ha meddelat om det 

dåliga läge som koncernen ligger i. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 

Förklaring till gruppering:  De var medvetna om att de borde skrivit ned 

fordringarna, men gjorde inte det. De undvek alltså att 

meddela om något de borde ha meddelat om. 



 
 

Bygg Mark & Kabel AB 

Orsak till konkurs: Företaget gick dåligt under de två sista åren innan 

konkursen. Företaget gick med stor förlust under det 

sista året men fick ett positivt resultat året innan - men 

det berodde på att företaget sålde ägda andelar av 

andra koncernföretag. De var medvetna om den svaga 

marknaden och att de inte klarade av att uppehålla 

kostnaderna flera år innan konkursen. De har meddelat 

om svårigheter med kostnaderna men inte till den grad 

som förväntats. De kan vara så att de inte var helt 

medvetna om hur allvarlig situationen var. Det speglar 

dock inte en rättvisande bild av verkligheten att 

påpeka att företaget kommer att gå mycket bättre från 

år 2007 till 2008, när utfallet blev att det gick betydligt 

mycket sämre. Under 2008 sa de att företaget 

förväntade sig en “turbulent” framtid med “en 

omsättningsökning samt högre lönsamhet”. Efter detta 

går företaget i konkurs. Förvaltningsberättelsen är inte 

missvisande och ingen information saknas med den 

borde ha förbättrats för att vara anpassat till lagkravet. 

 

Direkta framtida risker: Kan förbättras. De tror att företaget kommer gå med 

vinst, men de borde istället ha meddelat att “rörelsen 

förväntas fortsätta sin verksamhet”. 

 

Årets händelser: Fullständig. 

 

Indirekta framtida risker: Kan förbättras. De nämner ingenting under 2006 om 

att det kommer att bli svårare framöver. Därav kan de 

indirekta framtida riskerna förbättras. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 



 
 

Förklaring till gruppering:  Det var svårt att bedöma om detta företag skulle 

hamna i grupperingen följt lagkrav eller undvikit 

lagkrav. Gränsdragningen ligger vid att de valde, åren 

innan sista årsredovisningen, att inte meddela 

någonting mer än resultaträkningen för att belysa hur 

dåligt företaget gick. Någonting borde ha meddelats 

angående det ansträngda läget företaget hamnat i. 

Därmed har de undvikit att meddela om indirekta 

framtida risker trots att de var medvetna om dessa. 

 

  



 
 

Congrex AB 

Orsak till konkurs: Congrex AB hade stora skulder under en längre tid. 

Företaget klarade inte av att återbetala äldre skulder 

där inbetalningstiden löpt ut. Företaget hade ingen 

långsiktig plan för finansieringen av sina företagsköp 

- enligt förvaltarberättelsen. I förvaltningsberättelsen 

nämns företagets att bransch utgör generella risker, 

men de nämner ingenting specifikt om företaget. 

Därav missar de att meddela samtliga specifika risker 

som företaget har och missar därmed att informera om 

det som orsakade konkursen. Detta trots att det borde 

ha varit tydligt för dem att betalningsförmågan inte 

skulle hålla om lönsamheten inte ökade. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. 

 

Årets händelser: Information saknas. 

 

Indirekta framtida risker: Fullständig. De nämner bland annat en nedåtgående 

konjunktur som generella risker som torde vara 

tillräckligt. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 

Förklaring till gruppering:  Congrex AB är ett tydligt exempel på ett företag där 

de var medvetna om riskerna men valde att inte 

meddelade om dem. De var medvetna om de indirekta 

riskerna i branschen, men kopplade inte det till 

företagets akuta behov av inbetalningar för att betala 

av lånen. 

 

 

 



 
 

Conniva Holdings AB 

Orsak till konkurs: Conniva Holdings AB bedriver ingen verksamhet utan 

äger enbart andra företag. Åren innan företagets 

konkurs har dotterföretag efter dotterföretag gått i 

konkurs. Trots detta har de varit tämligen positiva i 

förvaltningsberättelsen under ett flertal år. Det kan 

potentiellt vara svårt att förutsäga ett dotterföretags 

konkurs, men det finns åtminstone varningstecken 

som man ska meddela. 

 

Direkta framtida risker: Missvisande. Det nämns ingenting negativt om 

framtiden för verksamheten, utan det framstår mer 

som reklam om en hoppfull framtid. 

 

Årets händelser: Kan förbättras. De nämner konkurserna som skett 

under innevarande år, men de ger ingen anledning om 

varför. De meddelar heller inte att det hade en negativ 

inverkan på moderföretaget. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat. 

 

Förklaring till gruppering:  Slutsatsen som tas när man läser om Conniva 

Holdings AB är att de har trott att alla händelser som 

sker i dotterföretagens verksamhet inte har någonting 

med moderföretaget att göra. Detta stämmer inte. 

Därför har de medvetet valt att inte meddela om 

riskerna med avsikten att framstå som att 

moderföretaget går bra. 

 

 

 



 
 

Food Hanholmsvägen AB 

Orsak till konkurs: En väsentlig händelse som företaget bör ha nämnt 

fram till sin sista årsredovisning är att en av företagets 

större kunder gick i konkurs. Detta medförde en 

förlust på cirka sex miljoner kronor. Dessutom borde 

företaget meddelat att de ingått ett leveransavtal med 

en kund som medförde höga transportkostnader samt 

ett minskat antal beställningar från kunder. Dessa 

bidrog till företagets månatliga förluster. Även det 

faktum att företaget täckte förluster i systerbolaget 

Allerto bör ha nämnts. Andra händelser som har 

bidragit till konkursen har skett efter den sista 

årsredovisningen och nämns därför inte. Företaget har 

i sin förvaltningsberättelse nämnt att en av deras 

kunder har gått i konkurs men inte det förlustavtal som 

ingåtts med kunden. De har nämnt att företagets 

framtida utveckling är beroende av att 

koncernfordringar på koncernbolag kommer att 

betalas. 

 

Direkta framtida risker: Fullständig. De nämner att företaget är beroende av att 

koncernfordringar på koncernbolag betalas. 

 

Årets händelser: Kan förbättras. De nämner att deras stora kund gått i 

konkurs, men inte nämnt förlustavtalet med en annan 

kund samt att de täckt upp förluster hos systerbolaget. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 

Förklaring till gruppering:  Företaget har trots en relativt bra årsredovisning 

undvikit flera stora händelser under året. 



 
 

Förenade buss i Karlstad AB 

Orsak till konkurs: Företaget har haft högre kostnader än intäkter sedan 

starten. Förenade buss i Karlstad AB är ett 

dotterföretag till ett större bolag som handhar bussar. 

I förvaltningsberättelsen har de skrivit exakt det som 

sedermera skrivs i förvaltarberättelsen. Däremot så 

har företag inga andra intressenter än sig själva, så de 

har inte samma incitament till att missleda företagets 

förvaltningsberättelse. 

 

Direkta framtida risker: Fullständig. 

 

Årets händelser: Fullständig. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Lagenlig kommunikation. 

 

Förklaring till gruppering:  Företaget har en fullständig och lagenlig 

kommunikation i förvaltningsberättelsen. Det finns 

ingenting som nämnts i förvaltarberättelsen som inte 

framgår av förvaltningsberättelsen. 

  



 
 

Games Stores Sweden AB 

Orsak till konkurs: Enligt förvaltarberättelsen är orsaken till obeståndet 

att företaget inte kan betala sina skulder. Anledningen 

till att de inte lyckas betala sina skulder är att deras 

försäljning väsentligt har minskat under de tre sista 

åren. Endast en av dessa tre årsredovisningar har 

erhållits. Man kan tyda en indirekt anledning till 

konkursen. De bedriver försäljning av hårdvara till 

dataspel, vilket är en marknad som har minskat 

väsentligt på grund av att spelen säljs direkt i 

konsolen. De har i förvaltningsberättelsen, trots att de 

har dålig lönsamhet, trott på en stabilare framtida 

marknad. De nämner att företaget har stängt två 

butiker, men inte anledningen till detta. De framställer 

det i förvaltningsberättelsen som något positivt att de 

har stängt olönsamma butiker 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. De nämner ingenting om 

konsekvenserna av en lägre efterfrågan på företagets 

produkter. 

 

Årets händelser: Missvisande. De har sagt det som någonting positivt 

att olönsamma butiker stängdes. Däremot 

framkommer det i förvaltarberättelsen att anledningen 

var bristande lönsamhet i hela företaget vilket borde 

framställas som någonting negativt. 

 

Indirekta framtida risker: Information saknas. Det framgår ingenting om en 

försämrad lönsamhet i branschen och en lägre 

efterfrågan på datorspelsbutiker. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat.  

 



 
 

Förklaring till gruppering:  De har utelämnat information. Det som främst belyser 

deras kommunikation är att de medvetet har lämnat 

missvisande information för att få förvaltnings-

berättelsen att se positiv ut. 

 

 

  



 
 

Generpro AB 

Orsak till konkurs: De orsaker som föranlett företagets konkurs har varit 

låg beläggning i verksamheten, minskad försäljning 

till sin största kund samt en svag marknad med låga 

investeringsnivåer i kraftsektorn. De har i sin 

förvaltningsberättelse nämnt de indirekta händelser 

som drabbat företaget under året i form av den svaga 

marknaden inom kraftsektorn. De har också nämnt de 

direkta händelser som drabbat företaget under året. 

Exempel på detta är den låga beläggningen inom 

företaget samt den minskade försäljningen till 

företagets största kund. De har sammanfattningsvis 

formulerat en relativt ärlig förvaltningsberättelse där 

de flesta orsaker till konkursen framgår. 

 

Direkta framtida risker: Fullständig. De nämner att företaget i framtiden är 

beroende av stabila volymer från de stora 

leverantörerna av kraftgenereringsutrustning. 

 

Årets händelser: Fullständig. De nämner en låg beläggning och 

minskad försäljning. De nämner den svaga marknaden 

inom kraftsektorn. 

 

Indirekta framtida risker: Kan förbättras. En del av dessa nämns i beroendet av 

stabila volymer av kraftgenereringsutrustning. Dock 

kan det utvecklas med att marknaden fortfarande är 

svag framåt. 

 

Gruppering:   Lagenlig kommunikation. 

 

Förklaring till gruppering:  Både direkta och indirekta händelserna har meddelats 

helt i enlighet med förvaltarberättelsen. 

  



 
 

Industrigatan Grafiskutveckling AB 

Orsak till konkurs: Företaget har sett välmående ut under en längre tid. 

Företaget har erhållit ett momsavdrag under en viss 

tid. Detta medan staten undersökte om det verkligen 

skulle vara ett momsavdrag. Anledningen till 

konkursen var att företaget inte hade planerat för vad 

som kunde hända om momsavdraget blev nekat och 

om de blev återbetalningsskyldiga, vilket sedermera 

hände. De har inte nämnt någonting om detta i deras 

förvaltningsberättelse. Allmänt är 

förvaltningsberättelsen mycket positiv i jämförelse 

med hur lagkravet ser ut. Ingenting negativt nämns, 

vilket upplevs osannolikt med tanke på företagets 

dåliga betalningsförmåga. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. De nämner ingenting om att en 

oväntad kostnad kan riskera företagets överlevnad. 

 

Årets händelser: Behövs inte. 

 

Indirekta framtida risker: Information saknas. De borde ha meddelat någonting 

om utvecklingen av momsavdrag för branschen. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat. 

 

Förklaring till gruppering:  De har varit väldigt positiva gentemot framtiden utan 

att ta i åtanke hur stora risker det redan ansträngda 

företaget står inför. 

  



 
 

Jemacon Logistics AB 

Orsak till konkurs:  Den huvudsakliga orsaken till obeståndet är att 

företaget hamnade i en akut likviditetskris på grund av 

en utebliven betalning från SSL/Microsoft. Företaget 

har hos denna kund under en längre tid lagt ner stora 

resurser på att utföra ett uppdrag samt lagerhållit varor 

utan att få kompensation för detta. Denna tvist har till 

viss del utspelat sig tiden efter den sista tillgängliga 

årsredovisningen, men tvisten har sin början i senaste 

årsredovisningen. De nämner i denna att projektet har 

försenats med 8 månader men de meddelar inte de 

risker som detta kan innebära. De nämner att 

betalningar har försenats i den sista 

förvaltningsberättelsen. Det finns dock inga andra 

negativa händelser under året som borde ha meddelats. 

 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. De nämner ingenting negativt 

eller vad som händer om Microsoft-avtalet inte 

fullföljs. Dessutom har de ett flertal andra försenade 

avtal som de inte meddelar om. 

 

Årets händelser: Fullständig. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 

Förklaring till gruppering:  Jemacon Logistics AB har misslyckats att 

kommunicera tillståndet om viktiga avtal i den sista 

årsredovisningen. De hade inte behövt nämna dem vid 

namn utan endast meddela riskerna med att ha 

leverantörer och kunder med dålig betalningsförmåga. 

Eventuellt kunde även de ha meddelat att företaget 

själv hade en dålig betalningsförmåga. 

  



 
 

Kentaro AB 

Orsak till konkurs: Företaget är ett dotterbolag och är till 100 procent ägd 

av moderbolaget. Kostnaderna och intäkterna är 

kopplade till moderbolaget. Likt Förenade buss i 

Karlstad AB är förvaltningsberättelsen mycket bra 

formulerad och realistisk. Detta har skett när företaget 

enbart har sitt moderföretag som intressent. De 

benämner alla risker och upplyser om risken för 

konkursen. Anledningen till konkursen är att 

moderbolaget har haft betalningssvårigheter samt att 

företaget fokuserade på att bistå moderbolaget. Det 

finns hos företaget egentligen inget att varna om 

(utifrån rekvisit), men Kentaro AB har gjort trots detta 

gjort en utförlig riskanalys om framtiden. 

 

Direkta framtida risker: Fullständig. 

 

Årets händelser: Behövs inte. 

 

Indirekta framtida risker: Fullständig. 

 

Gruppering:   Lagenlig kommunikation. 

 

Förklaring till gruppering:  Det finns ingenting som inte stämmer överens med 

lagkravet. Kommunikationen följer även principen 

om rättvisande översikt. 

  



 
 

Knäreds Werkstad AB 

Orsak till konkurs: I och med att företaget har gått i likvidation för en 

mängd anledningar under 2013 så är den sista 

årsredovisningen rätt tom, men någorlunda korrekt. 

Däremot är kontrasten mellan 2013 och 2012 enorm. 

Det nämns inga risker alls under 2012. Under 2013 

inträffar sedan många negativa händelser för 

företaget. Utifrån förvaltarberättelsen finns det 

åtminstone någonting som skulle gått att förutspå året 

innan. Dessutom nämns det i förvaltarberättelsen att 

konkurrensen bland möbelföretag har varit stor och att 

många liknande företag har gått i konkurs. Det nämns 

ingenting om detta i någon av förvaltnings-

berättelserna. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. Det kan klassificeras som bra 

sista året. 

 

Årets händelser: Behövs inte. 

 

Indirekta framtida risker: Saknas helt. Det nämns ingenting om svårigheterna i 

branschen. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 

Förklaring till gruppering:  När de var under en företagsrekonstruktion var 

förvaltningsberättelsens kvalitet hög. Däremot året 

innan så missade de att framföra betydelsefull 

information, vilket gjorde att de var på gränsen till att 

vara missvisande. 

  



 
 

Konga bruk AB 

Orsak till konkurs:  Företaget har från 2012 släpat med betalningar till 

leverantörer på grund av likviditetsproblem. Detta har 

man löst genom tillskjutna koncernbidrag från ägaren. 

När ägaren slutade tillskjuta pengar till bolaget 

orsakade det företagets obestånd. I och med att man 

endast har en årsredovisning från 2011 behöver 

företaget inte nämna detta. Det anses dock att de bör 

ha nämnt sina likviditetsproblem under framtida 

risker. Detta eftersom likviditetsproblemen inte borde 

ha varit något som endast uppkommit under 2012. 

. 

 

Direkta framtida risker: Saknas helt. De borde ha meddelat om företagets 

likviditetsproblem. 

 

Årets händelser: Behövs inte. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 

Förklaring till gruppering:  De har inte meddelat om de likviditetsproblem som 

företaget bör ha varit medvetna om. 

  



 
 

Malmströms/Camilla AB 

Orsak till konkurs: Bolagets förvärvsförmåga har varit svag. Under de 

senaste sex åren har företaget endast visat ett överskott 

under ett år. Bolaget har därför historiskt varit 

beroende av aktieägartillskott och koncernbidrag. När 

det inte fanns tillgängliga medel i koncernen för att 

täcka upp förlusten blev obeståndet ett faktum. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. De nämner inte väsentlig 

information om framtida risker utan målar upp en 

positiv bild av att man renodlar verksamheten till 

tidigare lönsamma koncept. 

 

Årets händelser: Fullständig. De nämner sålda butiker och ändrad 

koncernfinansiering. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat. 

 

Förklaring till gruppering:  Varje år i förvaltningsberättelsen framstår det som att 

företaget går bra, vilket inte stämde. Detta medför inte 

en realistisk kommunikation av verksamheten. 

 

  



 
 

Mälarcamp AB 

Orsak till konkurs: Många av anledningarna som föranledde konkursen 

var direkta och skedde efter sista årsredovisningens 

utgång. Företaget hade under de sex senaste åren 

framvisat ett negativt resultat. Det framgår i 

förvaltarberättelsen att marginalerna inom branschen 

har minskat mycket under de senaste åren. 

 

Direkta framtida risker: Kan förbättras. Det nämns ingenting om vad som kom 

att hända året efter att årsredovisningen lämnades in. 

 

Årets händelser: Saknas helt. Det nämns ingenting om de minskade 

marginalerna på grund av en tuffare bransch. 

 

Indirekta framtida risker: Saknas helt. Att branschen blev mer ansträngd och 

svårare på grund av förändring av privatimport var en 

central anledning till konkursen. Detta framgår inte. 

 

Gruppering:   Undvikit lagkrav. 

 

Förklaring till gruppering:  De nämner ingenting om framtida risker under alla 

årsredovisningarna. 

 

 

  



 
 

Nimag AB 

Orsak till konkurs: Företaget fick ökade kostnader på grund av 

merkostnader av ett entreprenadavtal med Bauhaus. 

De nämner ingenting om själva tvisten men de nämner 

betalningssvårigheterna tillräckligt bra för att täcka 

upp lagkravet. Däremot har de helt utelämnat att ge en 

framtidsbild av verksamheten. Det framgår ingenting 

om förväntade framtida händelser, vare sig indirekta 

eller direkta. Lagstiftningen kräver att företaget 

meddelar om till exempel svårigheten att återbetala 

skulder som den till Bauhaus. De har även undvikit att 

meddela om företagets försämrade likviditet i form av 

en kontrollbalansräkning under 2014. 

 

Direkta framtida risker:  Saknas helt. De har inte ens en rubrik för denna punkt. 

 

Årets händelser:  Information saknas. De har missat 

kontrollbalansräkningen och nämner inte 

betalningsproblemen och tvisten. 

 

Indirekta framtida risker:  Saknas helt. Rubrik för denna punkt saknas. 

 

Gruppering:  Medvetet missvisat.  

 

Förklaring till gruppering:  Företaget har varit medvetna om framtida risker men 

har inte meddelat om dessa. 

  



 
 

Noremech AB 

Orsak till konkurs:  År 2011 till 2013 uppkom en så kallad “boom” inom 

oljeindustrin vilket medförde stora ordrar från norska 

företag. Under sommaren 2014 sjönk oljepriset 

drastiskt vilket innebar att nya ordrar från Norge 

nästan uteblev. Man har i sin förvaltningsberättelse 

tagit upp detta samt framtida och direkta händelser 

under året. 

 

Direkta framtida risker:  Fullständig. De nämner uppkomna flytt- och 

avvecklingskostnader. 

 

Årets händelser:   Fullständig. De nämner företagets minskning av 

personal. De nämner också den drastiska minskningen 

av oljepriset. 

 

Indirekta framtida risker:   Fullständig. De nämner den svaga marknaden för 

offshore-industrin.  

 

Gruppering:  Lagenlig kommunikation.  

 

Förklaring till gruppering:  All information som nämns i förvaltarberättelsen tas 

upp i rätt tid i förvaltningsberättelserna. 

  



 
 

NT Sweden AB 

Orsak till konkurs:  Företaget har under flera år haft en minskande 

omsättning och ett negativt resultat. Detta i samband 

med att moderföretaget har haft ekonomiska problem 

har föranlett konkursen. Beskrivningarna i 

förvaltningsberättelsen passar ihop bra med vad som 

skrevs i förvaltarberättelsen. 

 

Direkta framtida risker:  Fullständig. De nämner likviditetsproblem och en 

minskad orderingång. 

 

Årets händelser:   Fullständig. De nämner de negativa händelser som 

inträffat under året enligt förvaltarberättelsen. De 

beskriver också regelverket för maxvikten för 

ekipage, vilket var en av anledningarna till konkursen. 

 

Indirekta framtida risker:  Fullständig. De beskriver moderföretagets situation. 

 

Gruppering:  Lagenlig kommunikation.  

 

Förklaring till gruppering:  Det finns inget som tyder på att NT Sweden AB inte 

har följt lagstiftningen. Företaget har utförliga 

förvaltningsberättelser. 

  



 
 

Nya Segerström & Svensson Eskilstuna AB 

Orsak till konkurs:   Orsakerna till företagets obestånd torde ligga i en 

kraftigt minskad efterfrågan från bolagets kunder samt 

att företaget inte anpassade sina kostnader till den 

snabbt föränderliga miljön. Företaget tillgodoser 

allmänt bra information om framtida indirekta och 

direkta händelser samt årets händelser. 

 

Direkta framtida risker:   Fullständig. De nämner att störningar från den nya 

produktionstekniken kommer fortsätta. 

 

Årets händelser:   Fullständig. De nämner att ny produktionsteknik har 

orsakat kraftiga störningar i verksamheten under året. 

De nämner också högre energipriser som driver upp 

logistikkostnaderna. 

 

 

Indirekta framtida risker:   Fullständig. De nämner oro för prisutvecklingen på 

råmaterialsmarknaden. 

 

Gruppering:  Lagenlig kommunikation.  

 

Förklaring till gruppering:  De tar upp störningarna i år och meddelar att 

störningar även kommer att fortsätta i framtiden.  

  



 
 

Nävertorps Specialtransport AB 

Orsak till konkurs:  Anledningen till konkursen var ett indraget avtal och 

en återkallelse av ett tillstånd för transport. I grund och 

botten var det för att företaget gick med förlust som 

föranledde företaget till konkurs. De har även missat 

att upprätta en kontrollbalansräkning enligt ABL 

kapitel 13 § 25. Förvaltarberättelsen påpekar att 

ledningens bristande kompetens var en bidragande 

faktor till konkursen. 

 

Direkta framtida risker:   Kan förbättras. De borde haft förståelse för att 

företaget skulle tappa sitt tillstånd och att avtalet blev 

uppsagt.  

 

Årets händelser:   Saknas helt. Företaget har helt missat att upprätta en 

kontrollbalansräkning. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:  Undvikit lagkrav.  

 

Förklaring till gruppering:  Det framgår tydligt att de har undvikit att upprätta en 

kontrollbalansräkning och därmed har de missat ett 

lagkrav. De undvek också att meddela om deras 

direkta framtida händelser. 

 

  



 
 

Phone Family AB 

Orsak till konkurs:  Företaget har sedan 2014 haft svårt att behålla 

verksamheten lönsam samt haft svårt att återbetala 

sina skulder. Företaget har i media kritiserats för sin 

kundhantering, vilket medförde att tre 

telekomoperatörer sa upp sitt samarbete med Phone 

Family. Företaget har en väldigt lång och utförlig 

förvaltningsberättelse där de följer de flesta rekvisit 

utan att försöka framställa den missvisande. 

 

Direkta framtida risker:   Fullständig. De nämner att om företaget inte kan 

upprätthålla relationen med kvarvarande 

telekomoperatörer så kan detta få en negativ påverkan 

på lönsamheten. De nämner också risker med 

lanseringen av abonnemang under eget varumärke. 

 

Årets händelser:   Fullständig. De nämner en minskad omsättning och 

avslutade samarbeten med telekomoperatörer. Har en 

allmänt lång och utförlig förvaltningsberättelse. 

 

Indirekta framtida risker:   Fullständig. De nämner konjunkturen och förändrade 

marknadsförutsättningar som risker. 

 

Gruppering:  Lagenlig kommunikation.  

 

Förklaring till gruppering:  Phone Family AB har en mycket utförlig 

förvaltningsberättelse som benämner allt från 

förvaltarberättelsen. 

  



 
 

Skyways Express AB 

Orsak till konkurs:  Verksamheten har dragits med bristande lönsamhet. 

När företaget under 2012 hamnade i en akut 

likviditetskris, då ett substantiellt aktieägartillskott var 

helt nödvändigt för att säkra bolagets överlevnad och 

aktieägaren inte hade förmåga att fullfölja sådant 

tillskott, hamnade bolaget på obestånd.  

 

Direkta framtida risker:   Information saknas. De nämner ingenting om 

problemen med lönsamheten samt inga möjliga risker 

inför framtiden. De väljer istället att se positivt på 

framtiden med nya ägare och med en möjlighet till 

expansion och förvärv. 

 

Årets händelser:   Fullständig. De nämner att deras enda kund avslutar 

samarbetet med Skyways Express AB. De nämner 

också vulkanutbrottet på Island som en bidragande 

orsak till företagets negativa resultat. 

 

Indirekta framtida risker:  Behövs inte. 

 

Gruppering:  Medvetet missvisat.  

 

Förklaring till gruppering:  Skyways Express AB har valt att inte nämna den akuta 

likviditetskrisen och meddelar istället 

expansionsmöjligheter som företaget har. Det är 

sannolikt att företaget medvetet har varit missvisande 

i sin kommunikation. 

  



 
 

Spirit Beklädnads AB 

Orsak till konkurs: Spirit Beklädnads AB har uppvisat kraftiga 

förlustsiffror från 2011 och framåt. Företaget har 

därför blivit beroende av koncernbidrag. När det inte 

fanns tillgängliga medel i koncernen för att täcka upp 

förlusten blev obeståndet ett faktum. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. De utelämnar väsentlig 

information om framtida risker och målar istället upp 

en positiv bild av att man renodlar verksamheten till 

tidigare lönsamt koncept. 

 

Årets händelser: Fullständig. De nämner avvecklade butiker och en 

ändrad koncernfinansiering. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat. 

 

Förklaring till gruppering:  Informationen som de har valt att meddela var av 

väsentlig karaktär. Att därefter försöka måla upp en 

positiv framtid bedöms som missvisande. De har 

nämnt händelserna under året korrekt, vilket också 

belyser att de var medvetna om de risker som kunde 

skada verksamheten.  



 
 

TBT Holdings AB 

Orsak till konkurs: TBT Holdings AB har varit beroende av 

likviditetstillskott från dotterbolag. En direkt orsak till 

företagets obestånd har varit att ett dotterbolags 

ekonomiska svårigheter resulterande i en oförmåga att 

återbetala sina krediter hos Danske Bank där TBT 

Holdings stod i ett borgensåtagande för dotterbolagets 

förpliktelser gentemot banken. Danske Bank krävde 

2016 att TBT Holdings AB skulle infria sitt 

borgensåtagande efter en misslyckad företags-

rekonstruktion hos dotterbolaget, vilket företaget inte 

hade förmåga att klara av. 

 

Direkta framtida risker: Fullständig. De nämner risken med att de interna 

skulderna inte kommer att betalas till fullo. De nämner 

även att företaget är beroende av försäljning av 

preferensaktier för att bibehålla en god likviditet. 

 

Årets händelser: Fullständig. De nämner dotterbolagets misslyckade 

företagsrekonstruktion. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Lagenlig kommunikation. 

 

Förklaring till gruppering:  Likt det andra publika företaget (Phone Family AB) 

har de meddelat en mycket bra förvaltningsberättelse 

som stämmer väl överens med förvaltarberättelsen. 

Förvaltningsberättelserna är mycket negativa förvisso.  



 
 

Uthyrningsspecialisten i Västerbotten AB 

Orsak till konkurs: Företaget hade redovisat förluster sedan 2011. 

Orsaken är huvudsakligen att hänföra till 

konkursbolagets svårigheter inom gruvnäringen. 

Företaget har haft en arbetsplats som har stängts på 

grund av att miljögodkännande saknades, vilket också 

innebar att tre bergstruckar blev stående under tre 

månader. Arbetet för bolagets dumprar blev även 

stående under en lång tid. Man tappade även sitt avtal 

i en gruva, vilket gjorde att maskinerna även där blev 

stående. Bolaget förde sedan diskussioner med en 

potentiell köpare till bolaget. När intressenten sedan 

hoppade av affären försattes bolaget i konkurs. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. De nämner inte väsentlig 

information och framtida risker utan ser istället 

positivt på framtiden och nämner att orderingången 

ser lovande ut. 

 

Årets händelser: Kan förbättras. De nämner alla händelser som är 

relaterade till obeståndet men nämner inga 

konsekvenser av dessa händelser. 

 

Indirekta framtida risker: Behövs inte. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat. 

 

Förklaring till gruppering:  Uthyrningsspecialisten i Västerbotten AB är ett 

praktexempel på företag som ser över problemen och 

enbart meddelar det positiva. Det är mest 

framtidsutsikterna som är bristande. 

Företagsledningen bör ha haft kännedom om att 



 
 

framtidsutsikterna inte stämde överens med de som 

meddelades i förvaltningsberättelsen.  



 
 

Östgöta Camping-Gruppen AB 

Orsak till konkurs: Företaget har under 2013 och 2014 haft en negativ 

utveckling med försämrade marginaler och resultat. 

Detta medförde likviditetsproblem. Likviditets-

problemen har under perioder lösts med ökade 

krediter från externa kreditgivare och ägare. Detta 

löste dock endast problemen tillfälligt. Bristande 

styrning i bolaget är en ytterligare orsak till 

obeståndet. Bolaget hade byggt upp ett stort lager av 

begagnade fordon och man har sedan haft problem att 

sälja dessa med vinst. Försäljningen har också minskat 

på grund av den ökade konkurrensen från den 

privatimporterade marknaden. 

 

Direkta framtida risker: Information saknas. De har endast en mening om 

framtiden där man väljer att se positivt på framtiden 

och där meddelar att företaget förväntar sig ett kraftigt 

förbättrat resultat. De har inte nämnt några framtida 

risker alls. 

 

Årets händelser: Missvisande. De nämner att omsättningen har minskat 

och medfört ett resultatfall. Dock skyller de på 

nyöppnade filialer och skiftande varumärken som 

orsak och meddelar inte några andra problem. 

Företaget har en allmänt kort förvaltningsberättelse. 

 

Indirekta framtida risker: Saknas helt. De nämner inga indirekta framtida risker. 

De bör nämna den ökade konkurrensen från den 

privatimporterade marknaden. 

 

Gruppering:   Medvetet missvisat. 

 



 
 

Förklaring till gruppering:  Östgöta Camping-Gruppen AB har en av de 

förvaltningsberättelser som förhåller sig sämst till det 

faktiska utfallet. All förmedlad kommunikation är 

missvisande. Det finns ingenting som stämmer 

överens med förvaltarberättelsen. Det är nästintill att 

företaget hamnar i gruppen där man undvikit 

lagkraven. 

 

 

 

 

 


