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Sammanfattning 
 
År 2007 gick 5 791 svenska företag i konkurs. Företagskonkurser kan få svåra ekonomiska 
konsekvenser för företagens intressentkrets. Utöver den uppenbara ekonomiska förlusten för 
företagsledningen och ägarna drabbas även andra intressenter såsom bolagets kreditgivare, 
leverantörer, kunder, staten och naturligtvis bolagets anställda. Följderna av en 
företagskonkurs kan dock mildras om företagets intressenter får en möjlighet att förbereda sig. 
Genom att förutse ett företags konkurs ges intressenterna en chans att vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sina intressen. Traditionellt sett har finansiella nyckeltal allena utgjort 
verktygen för att förutsäga konkurser. Vi utgår från finansiella nyckeltal i denna studie, men 
adderar även förvaltningsberättelsen som förklaringsvariabel. 
 
Syftet med denna studie är att avgöra huruvida förvaltningsberättelsen kan bidra till de 
finansiella nyckeltalen när det gäller att förutse ett företags konkurs samt ta reda på huruvida 
det finns en motvilja att i förvaltningsberättelsen rapportera uppriktigt om en dyster framtid. 
För att utreda detta har vi valt att studera hur variablerna balansomslutning, soliditet, 
kassalikviditet, bruttovinstmarginal, räntabilitet på eget kapital samt förvaltningsberättelsens 
innehåll påverkar konkursrisken. Detta främst med hjälp av logistisk regression. 
 
Resultaten visar att alla finansiella nyckeltal enskilt är signifikanta inom ett 95-procentigt 
konfidensintervall och förvaltningsberättelsen är enskilt signifikant inom ett 90-procentigt 
konfidensintervall. Enligt den logistiska regressionsmodellen, vilken testar alla variabler 
gemensamt, är balansomslutningen, soliditeten och bruttovinstmarginalen signifikanta mått 
för att förutsäga konkurser. Alla finansiella nyckeltal visar även negativa samband med 
konkursrisken, vilket innebär att ökade värden på dessa nyckeltal minskar 
konkurssannolikheten. De förvaltningsberättelser som inte bara nämner möjligheter utan även 
framtida risker är också signifikanta i sammanhanget. Sådana förvaltningsberättelser ökar 
konkursrisken fem gånger. 
 
Genom att eliminera förvaltningsberättelsen ur den logistiska regressionen sjönk modellens 
totala förklaringsgrad, vilket indikerar att förvaltningsberättelsen bidrar till 
konkursförutsägelser. Bidraget kunde dock vara större om framtidsutsikterna uttrycktes på ett 
mer sanningsenligt sätt, detta mot bakgrund i att förvaltningsberättelser som inte bara 
behandlar möjligheter utan även risker och osäkerhetsfaktorer var signifikanta enligt den 
logistiska regressionsmodellen och ökade konkursrisken markant. Vi drar också slutsatsen att 
det verkar finnas en motvilja att rapportera sanningsenligt om framtiden när denna inte ser 
ljus ut. 
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Abstract 
 
In the year of 2007, 5 791 Swedish companies went bankrupt. A corporate failure may have 
severe economical consequences on its environment. Besides the obvious setback to the 
management and owners when the company goes bankrupt, creditors, suppliers, customers, 
the government and of course the company’s employees are all affected. The consequences of 
corporate failures may be mitigated however if the company’s stakeholders get an opportunity 
to prepare themselves. By predicting corporate failures, stakeholders get a chance to take 
necessary measures to protect their interests in the company. Traditionally financial ratios 
have been used exclusively as tools to predict corporate failures. In this study we use financial 
ratios as a starting-point but to those we also add the companies’ management reports as a 
variable to predict corporate failures. 

 
The purpose of this paper is to examine to what extinct the companies’ management reports 
contribute to the financial ratios when it comes to predicting corporate failures and also 
investigate whether there is an aversion towards reporting truthfully in the management’s 
reports about a depressing future. In order to examine this we chose to study how variables 
such as balance sheet total, solidity, quick asset ratio, gross profit margin, and return on 
shareholders’ equity as well as the management’s report affect the probability of corporate 
bankruptcy. These relationships have been investigated mainly through the use of logical 
regression.  
 
The results of this study show that all of the financial ratios on their own are significant when 
it comes to predicting corporate failures within a confidence interval of 95 percent, while the 
management’s report is significant within a confidence interval of 90 percent. The logical 
regression, which investigates the significance of the variables jointly, indicates that the 
balance sheet total, the solidity and the gross profit margin are significant tools to predict 
bankruptcy. All ratios included in the model show negative coefficients with the probability 
of bankruptcy, which means that superior values of those ratios reduce the risk of bankruptcy. 
Managements’ reports that not only process future opportunities but also discuss future risks 
are significant when it comes to predicting corporate failures. Those management’s reports 
increase the probability of corporate failures five times. 
 
By eliminating management’s reports from our logical regression the model’s ability to 
classify firms as failure companies or surviving companies decreased. This indicates that the 
management’s report in fact do contribute to the bankruptcy predictability. However, the 
contribution could have been greater if corporate management would express their thoughts 
about the company’s future in a more truthful manner. This considering that management’s 
reports that discuss risks as well as possibilities are significant according to the logical 
regression model and considerably increased the risk of corporate failure. We also concluded 
that there seams to be an aversion towards reporting truthfully about an unfortunate future. 
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Kapitel 1: Introduktion 
 
 

I syfte att ge intressenterna en möjlighet att skydda sina intressen är det betydelsefullt att 
kunna förutsäga konkurser, vilket vanligtvis brukar ske med hjälp av finansiella nyckeltal. 

Denna uppsats behandlar konkursförutsägelser och om förvaltningsberättelsen kan bidra till 
säkerheten i sådana förutsägelser, samt huruvida det finns en motvilja hos företagsledningar 

att i förvaltningsberättelsen delge framtidsutsikter om dessa inte är ljusa. 
 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Konkurser 
 
Tiden efter kreditmarknadens avreglering och den finansiella marknadens kraftiga tillväxt på 
1970-talet ökade antalet företagskonkurser i Sverige från att ha legat kring 3 000 – 4 000 
stycken till att nå toppnoteringen på dryga 22 000 konkurser under lågkonjunkturen 1992. 
(PTK, 2005) Även 2000-talets inledande år uppvisade dystra konkurssiffror. Nu på senare tid 
har dock konkursstatistiken ljusnat en aning. År 2007 gick 5 791 svenska företag i konkurs 
och året dessförinnan rapporterades 6 160 företag på obestånd. Jämfört med rekordåret 1992 
låter kanske 2007 års siffror på 5 791 företagskonkurser inte så mycket, men genom att 
begrunda talet 5 791 och inse att det betyder att drygt 15 företag upplöstes dagligen i Sverige 
föregående år får statistiken en ny innebörd. (www.itps.se) 
 
En konkurs är ett tvångsförfarande som ett företag kan råka ut för om det hamnar på obestånd, 
vilket innebär en oförmåga att betala sina skulder. Denna betalningsoförmåga ska vara annat 
än tillfällig för att en konkurs ska vara aktuell. (Konkurslagen 1 kap 2 §) Ett företag hamnar i 
ett sådant tillstånd när dess skulder överstiger det verkliga värdet av dess samlade tillgångar, 
det vill säga när företagets nettovärde är negativt. (Koponen, 2003, s 17) Själva 
konkursförfarandet går ut på att avveckla verksamheten och därefter omvandla tillgångarna 
till likvida medel som fördelas mellan borgenärerna. (PTK, 2005) En konkurs behöver dock 
inte innebära slutet för företaget. I en svensk studie påvisas att 75 procent av konkursdrabbade 
företag fortsätter sin verksamhet i ett nytt företag, i den meningen att någon annan tar över 
och driver verksamheten vidare. (Thorburn, 2000, s 365) 
 
När ett företag går i konkurs och dess verksamhet avvecklas drabbas bolagets intressenter. 
Konkursen leder nämligen ofta till att företagets betalningsoförmåga förökar sig som ringar på 
vattnet till företagets intressentkrets. Beroende av företagets storlek och betydelse för dess 
omvärld blir konsekvenserna av konkursen mer eller mindre markanta för omgivningen. 
Utöver den uppenbara ekonomiska förlusten för företagsledningen och ägarna drabbas även 
andra intressenter såsom bolagets kreditgivare, leverantörer, kunder och anställda. Bara under 
tredje kvartalet 2001 drabbades 6 966 anställda av företagskonkursers efterverkningar. Tider 
med dyster konkursstatistik drabbar dock inte bara företagens närmaste intressenter utan kan 
även rubba förtroendet för hela aktiemarknaden. (Engström, 2002, s 35) 
 
Även staten lider ekonomiska såväl som sociala förluster när ett företag hamnar på obestånd. 
(Sung et al, 1999, s 64) Med syftet att minska antalet företagskonkurser infördes en ny 
konkurslag där företagsrekonstruktion skulle gå före konkurs. (www.svt.se) 
Företagsrekonstruktioner innebär ett alternativ till konkurs där en professionell rekonstruktör 
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utses av domstol för att assistera ledningen och jämka samman aktieägarnas samt 
fordringsägarnas intressen och helst tvinga fram ett ackord, det vill säga en skuldavskrivning. 
Detta har dock inte fått den önskvärda effekten delvis på grund av svårigheterna för alla 
fordringsägare att enas. (Sandström, 2007, s 369) Uppskattningsvis rekonstrueras 100 företag 
per år, vilket kan anses vara försumbart i jämförelse med antalet årliga konkurser. (PTK, 
2005) Staten som företagsintressent fortsätter med andra ord att lida av konkursernas 
efterdyningar. 
 
Följderna av en företagskonkurs kan dock mildras om företagets intressenter har möjlighet att 
förbereda sig, det vill säga om de har möjligheten att i relativt god tid innan konkursen få ta 
del av företagets faktiska finansiella ställning och de svårigheter som väntar. På så vis ges till 
exempel företagets leverantörer en möjlighet att omförhandla inköpsvillkor och 
kapitalplacerare får en chans att tänka om gällande sina investeringsplaner. Genom att förutse 
ett företags konkurs ges intressenterna helt enkelt en möjlighet att kunna vidta nödvändiga 
åtgärder för att skydda sina intressen. (Skogsvik, 1985, s 8) 

1.1.2 Att förutsäga en konkurs 
 
Intresset för konkursförutsägelser började redan under depressionen i 1930-talets USA när 
den första av många efterföljande studier i ämnet genomfördes av Smith och Winakor. Sedan 
dess har ett stort antal studier gjorts i syfte att presentera olika tillvägagångssätt för att 
förutspå konkurser. Redan år 1948 kunde Merwin visa att företag som närmar sig en finansiell 
kris förevisar talande skillnader i sina nyckeltal jämfört med framgångsrika företag. (Altman, 
1968, s 590) 
 
Beaver påvisade ett antal nyckeltal som han menade kunde prognostisera företags finansiella 
kriser. Denna studie var univariat, vilket innebär att varje nyckeltal analyseras individuellt. 
(Beaver, 1966, s 100) Altmans så kallade Z-modell som presenterades 1968 var däremot 
resultatet av en multivariat studie. I en sådan studie analyseras variablerna i korrelation med 
varandra, istället för sekventiellt. Altmans modell var uppbyggd av fem finansiella 
nyckeltalskategorier och modellen visade sig vara väldigt pålitlig i sina konkursförutsägelser. 
Den visade sig nämligen ha en träffsäkerhet på upp till 95 procent. Z-modellen innebar ett 
stort genombrott för forskningen kring konkursförutsägelser och har sedan dess uppkomst 
1968 gett upphov till en rad varianter och uppgraderingar av modellen. (Altman, 1968, s 609) 
 
En stor del av forskningen kring konkursförutsägelser har sitt ursprung i USA, men även på 
svenskt territorium har liknande forskning bedrivits. 1990 presenterade Kenth Skogsvik sin 
studie om möjligheten att förutspå konkurser med hjälp av nyckeltal för ett urval av svenska 
industriföretag. (Skogsvik, 1990, s 138) Den forskning som bedrivits kring ämnet världen 
över har nästan uteslutande kretsat kring att förutspå företagskonkurser med hjälp av 
finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal har framräknats med utgångspunkt i företagens 
finansiella rapporter. (Sung et al, 1999, s 65) 
 
En förutsättning för att en konkurs ska vara möjlig att prognostisera med hjälp av nyckeltal är 
att de finansiella rapporterna som nyckeltalen beräknas utifrån representerar det aktuella 
företagets verkliga ekonomiska ställning och ger en rättvisande bild av företaget. Möjligheten 
till så kallad bokslutspolitik, eller med andra ord kreativ bokföring, kan dock försämra 
nyckeltalens prediktiva förmåga. Med hjälp av bokslutsdispositioner till exempel kan vinsten 
regleras i önskvärd riktning och valet att aktivera vissa utgifter i balansräkningen eller 
kostnadsföra dem direkt är faktorer som kan påverka nyckeltalen. (Sandin, 1996, s 34-38) 
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När nyckeltal används som indikatorer på konkurssannolikhet är det viktigt att ha i 
bakhuvudet att dessa skapas med utgångspunkt i företagens finansiella rapporter. Detta 
innebär att om redovisningen håller en låg kvalitet präglad av kreativ bokföring till exempel, 
kommer förutsägelserna inte vara lika pålitliga. Nyckeltalen konstrueras utifrån hur företaget 
har valt att redovisa. Olika sätt att värdera tillgångar och skulder exempelvis kan påverka 
nyckeltalen. Det finns även en risk att företaget försöker hålla uppe sitt resultat genom diverse 
resultatpåverkande åtgärder. (Engström, 1996, s 72-75) När ett företag närmar sig en konkurs 
ökar dessutom incitamentet att vidta kreativ bokföring i syfte att dölja bolagets verkliga 
finansiella ställning. (Keasey & Watson, 1987, s 336-337) Nya rekommendationer från 
standardsättande organ som harmoniserar företagens årsredovisningar och ger en rättvisare 
bild av företagens ställning och resultat kan dock göra konkursförutsägelser mer pålitliga, 
eftersom förutsägelserna i stort bygger enbart på finansiella nyckeltal grundade på finansiella 
rapporter. (McNichols et al, 2006, s 26)  

Mot bakgrund av de problem som finansiella nyckeltal kan präglas av är vi intresserade av att 
till denna kvantitativa information addera en kvalitativ aspekt när det gäller att prognostisera 
företagskonkurser, nämligen företagens förvaltningsberättelser. Enligt Engström (2002) kan 
företagsledningens prestationer avgöra om företaget kommer att blomstra eller tvingas gå i 
konkurs. Företagsledningens betydelse för företagets fortsatta existens gör att ledningens 
förvaltning av företaget blir väldigt intressant när det gäller att förutsäga konkurser. 

1.1.3 Förvaltningsberättelsen som kvalitativ variabel 
 
Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) ska företag inkludera en förvaltningsberättelse i sin 
årsredovisning vilken ska ge en rättvisande bild av bolagets ställning, resultat samt dess 
verksamhet. (ÅRL 2 kap 1 §) Informationen som förmedlas i förvaltningsberättelsen ska 
bland annat beröra företagets förväntade framtidsutsikter, inklusive hur de ser på väsentliga 
risker och osäkerheter som företaget väntas möta i framtiden. Detta krav gäller dock inte för 
mindre företag. (ÅRL 6 kap 1 §) 
 
I Sverige omfattar revisionsuppdraget företagsledningens förvaltning av bolaget. (ABL, 9 kap, 
3 §) Förvaltningsrevisionen ger därmed svenska förvaltningsberättelser lite extra tyngd. Trots 
att revisorer i icke-nordiska länder inte utför förvaltningsrevision på samma sätt som i 
Sverige, är förvaltningsberättelsen väsentlig även ur ett internationellt perspektiv. Det 
internationella standardsättande organet IASBs så kallade ”discussion paper” angående 
förbättringar av management commentaries påtalar förvaltningsberättelsens vikt även utanför 
Sveriges gränser. 
 
I förvaltningsberättelsen kungör ledningen hur de ser på framtiden när det gäller bland annat 
företagets förväntade finansiella situation. Eftersom förvaltningsberättelsen är författad av 
ledningen bör informationen vara högkvalitativ med tanke på att det är dem som besitter den 
mest djupgående och dyrbara kunskapen om företaget och dess möjlighet att fortsätta bedriva 
sin verksamhet även i framtiden. Ledningens företagsspecifika kunskap angående 
företagsrisker är en viktig informationskälla eftersom det är ledningens uppgift att ta ställning 
till risker såväl som möjligheter för företaget när de planerar inför framtiden. (AICPA, 1994, 
kap 3) Den information som förmedlas i förvaltningsrapporten bör därför logiskt sett kunna 
bidra med värdefulla upplysningar som kan fungera som ett kvalitativt komplement till de 
finansiella nyckeltalen när det gäller att förutse konkurser. Detta förstås under förutsättningen 
att de upplysningar som lämnas i förvaltningsberättelsen är sanningsenliga och representativa 
för bolagets verkliga ställning och finansiella välmående. 
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Det finns dock en viss risk att den information som utlämnas till bolagets intressentkrets om 
företagets framtid inte alltid är pålitlig till hundra procent. Enligt en undersökning av 
konsultföretaget Affecto baserad på 100 telefonintervjuer med ekonomichefer på svenska 
börsbolag är företagsledningarna ofta alltför optimistiska i sina framtidsprognoser. Denna 
överoptimism verkar inte bero på bristande kunskap eller information utan snarare att 
företagsledarna litar för mycket till sin egen magkänsla. (Hedelius, 2008, s 4) 

Överoptimism i framtidsprognoser är inte det enda problemet när det gäller 
företagsledningarnas upplysningar beträffande företagens framtida ekonomiska hälsotillstånd. 
Gällande de redogörelser om framtida risker och osäkerhetsfaktorer som företaget kan tvingas 
ta itu med inom en snar framtid är informationen ofta knapphändig, vag eller till och med 
frånvarande. Det verkar finnas en aversion att lämna redogörelser för företagets 
framtidsutsikter, om dessa inte är positiva. Denna motvilja att i förvaltningsberättelsen 
inkludera sådan väsentlig information till bolagets intressenter kan motiveras av 
företagsledningens incitament att skydda bolagets intressen. (Sandström 2004, s 2) Trots 
intressenternas starka intresse av att få ta del av väsentlig information om ledningens 
framtidstro beträffande företagets överlevnadsförmåga finns en viss förståelse för valet att 
utelämna negativ information om bolagets framtid. Denna förståelse grundas i risken att 
sådana högst känsliga upplysningar skulle kunna bli en självuppfyllande profetia.  

Förhållandet mellan en negativ framtidstro och konkurssannolikheten har påvisats när det 
gäller revisorns bedömning av bolagets möjlighet till fortsatt drift. Revisorns tvivel gällande 
bolagets överlevnadsförmåga fick intressenterna att drar sig ur i syfte att lämna ett sjunkande 
skepp innan det nådde botten. Intressenterna inledde därmed på sätt och vis bolagets konkurs 
motiverat av revisorns dystra framtidsutsikter för bolaget. Företagen tvingades med andra ord 
att träda i konkurs trots att det egentligen kanske fanns möjligheter att vända den nedåtgående 
trenden och rädda företaget. (Gaeremynck & Willekens, 2003, s 78) På samma sätt talar 
mycket för att företagsledningens tvivel gällande bolagets framtid uttryckt i 
förvaltningsberättelsen skulle kunna leda till liknande förödande konsekvenser för bolaget. En 
alltför dyster framtidsprognos skulle alltså kunna sätta sista spiken i kistan för företaget. 

Företagsledningen besitter värdefull information angående framtida risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget väntas möta och Svensk lagstiftning kräver att 
företagsledningen lämnar ut sådan framtidsinriktad information till intressenterna i 
förvaltningsberättelsen. Revisorns granskning ökar tillförlitligheten i den framtidsinriktade 
informationen som företagsledningen lämnar. Allt detta talar för förvaltningsberättelsens 
potentiella bidrag i konkursförutsägelsesammanhang. Incitamentet att hålla inne med 
framtidsinriktad information av negativ karaktär talar dock emot berättelsens användbarhet 
när det gäller att förutsäga konkurser. 
 

1.2 Problemformuleringar 
 

• Finns det en motvilja att i förvaltningsberättelsen delge sanningsenliga upplysningar 
angående en dyster framtid? 

 
• Kan förvaltningsberättelsen bidra till säkerheten i en konkursförutsägelse? 
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1.3 Syfte 
 
Att avgöra huruvida förvaltningsberättelsen kan bidra till de finansiella nyckeltalen när det 
gäller att förutse ett företags konkurs samt ta reda på huruvida det finns en motvilja att i 
förvaltningsberättelsen rapportera uppriktigt om en dyster framtid. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
När vi i syftet talar om företag avser vi svenska aktiebolag med 50 anställda eller fler som inte 
finns noterade på aktiemarknaden. Våra motiveringar därtill återkommer vi till i kapitel fyra 
som handlar om studiens praktiska genomförande när vi diskuterar populationen.  
 
Vidare har vi valt att i vår fokusgrupp endast inkludera företag som har gått i konkurs. Ett 
alternativ till detta hade varit att även medräkna företag som frivilligt likviderats. 
Konkursbolagen är för oss mest intressanta eftersom de representerar den yttersta varianten av 
en finansiell kris. Vi har den uppfattningen att vi skulle uppnå ett mindre tydligt resultat om vi 
även skulle ha räknat in företag som frivilligt likviderats i vårt urval, eftersom signalerna från 
dessa bolag skulle vara mycket svagare. Vi har valt att även inkludera en kontrollgrupp som 
representerar överlevande företag, det vill säga företag som inte gått i konkurs, i syfte att få 
tillgång till friska nyckeltal att jämföra våra konkursbolags nyckeltal med. Det är en 
förutsättning för att kunna förutse en konkurs att använda nyckeltal från överlevande bolag 
som jämförelsetal. De nyckeltal som förvaltningsberättelsen ska komplettera kommer att 
presenteras ingående senare i studien. 
 
När det gäller förvaltningsberättelsen är vi främst intresserade av ledningens förväntningar 
om framtiden. Framtidsutsikterna beskriver ledningens syn på den närmaste framtiden, 
inklusive risker och osäkerhetsfaktorer som företaget väntas möta under den kommande tiden. 
Det är i detta stycke som företagsledningen ska upplysa sina intressenter om sådana problem 
som skulle kunna innebära att företaget måste upphöra med sin verksamhet. 
Förvaltningsberättelsens övriga delar, såsom förslag till vinstdisposition, har vi valt att 
utesluta. Det är således bara ledningens åsikter om framtiden vi är intresserade av för denna 
studie. När vi i syftet talar om en dyster framtid syftar vi på de konkursbolagen som ingår i 
denna studie, vilka alla kan anses ha mött en dyster framtid i den meningen att de tvingats att 
gå i konkurs. En stundande konkurs är med andra ord att betrakta som en dyster framtid. 
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1.5 Studiens fortsatta disposition 
 
Kapitel 2: Teoretisk metod 
 
Denna del av uppsatsen redogör för den teoretiska metoden. Bland annat presenteras 
författarnas forskningsansats, förförståelse och kunskapssyn. Källkritik och litteraturstudie 
behandlas också. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogör vi för förvaltningsberättelsens innehåll och utvalda delar av den 
forskningen som bedrivits kring konkursförutsägelser. Vi beskriver också de utvalda 
nyckeltalen och ger en kort exposé över konkurshistoriken.  
 
Kapitel 4: Praktisk metod 
 
Detta kapitel behandlar hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra denna studie. Bland 
annat redogör vi här för populationen och urvalet samt databearbetningen och valet av 
nyckeltal. 
 
Kapitel 5: Empiri 
 
Denna del beskriver våra forskningsresultat. Bland annat presenteras resultaten från den 
logistiska regressionsmodell som vi till största del bygger denna studie på. 
 
Kapitel 6: Analys 
 
I detta kapitel går vi djupare in på de resultat som presenterades i det föregående kapitlet. Vi 
relaterar här studiens empiriska resultat till tidigare studier på området. 
 
Kapitel 7: Slutsatser 
 
I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser när det gäller bland annat huruvida 
förvaltningsberättelsen bidrar till säkerheten i konkursförutsägelser. 
 
Kapitel 8: Kvalitetskriterier och vetenskapligt bidrag 
 
I detta avslutande kapitel redogörs för studiens vetenskapliga bidrag till existerande forskning. 
Vi diskuterar även uppsatsresultatens kvalitetskriterier samt ger förslag till fortsatta studier på 
området. 
 



 13

Kapitel 2: Teoretisk metod 
 
 

Vi utgår i denna studie från ett intressentperspektiv och vi har valt att med en kvantitativ 
forskningsansats granska vårt problem utifrån en i huvudsak positivistisk kunskapssyn. Denna 

studie är vidare deduktiv till karaktären och det faktum att vi inte hade någon betydande 
förförståelse kring detta ämne tillät oss att ge oss i kast med arbetet utan att styras av 

förutfattade meningar. 
 

2.1 Ämnesval 
 
Intresset för vårt ämnesval väcktes av en lärare under ett seminarium där bland annat 
förvaltningsberättelsen behandlades från ett internationellt perspektiv. Under detta 
seminarium ifrågasattes förvaltningsberättelsen till viss del som informationskälla. Efter att ha 
granskat ett antal förvaltningsberättelser upptäckte vi en tendens från vissa företagsledningar 
att uttrycka sina framtidsutsikter i ganska vaga men framförallt väldigt positiva ordalag. Vi 
började då fundera kring huruvida en företagskris, eller till och med en sannolikt stundande 
konkurs, skulle få företagsledningen att uttrycka sin uppriktiga tro på bolagets framtid och 
sanningsenligt beskriva de risker som företaget står inför. 
 
En snabb titt på den svenska konkursstatistiken från de senaste åren fick oss att inse vidden av 
konkursfenomenet och hur många som på ett eller annat sätt berörs av den mängd bolag som 
varje år hamnar på obestånd. Företagskriser och konkurser har alltid funnits och kommer 
sannolikt alltid att finnas och drabba företagens intressentkrets i olika stor omfattning. Denna 
insikt fick oss att förstå hur viktigt det är att kunna förutse konkurser och vi blev intresserade 
av till vilken grad förvaltningsberättelsen skulle kunna användas i syfte att förutspå en 
konkurs, med tanke på att den författas av det organ med störst företagsspecifik kunskap och 
insikt i företagets finansiella välmående. 
 
Vi insåg ganska tidigt att trots att konkursförutsägelser är ett förhållandevis välstuderat 
ämnesområde är inriktningen på förvaltningsberättelsens betydelse i sammanhanget ganska 
unik. Förvaltningsberättelsen är överlag sparsamt behandlad i vetenskapliga studier och när 
det gäller konkursförutsägelser kunde vi inte hitta en enda studie eller uppsats för den delen 
som diskuterade förvaltningsberättelsens bidrag till i konkursförutsägelsernas säkerhet. Detta 
sporrade oss att ge oss i kast med en studie som behandlade just den relationen. 
 

2.2 Förförståelse 
 
Förförståelse handlar precis som ordet insinuerar om forskarens tidigare kunskaper om det 
ämne som ska studeras. (Gummesson, 2000, s 67) Vår förförståelse för vårt ämnesval är 
grundad i att vi studerar åttonde terminen på Civilekonomprogrammet och därigenom har 
samlat på oss mycket kunskap om företagsekonomi i stort och där bland annat konkurser, 
finansiella nyckeltal och förvaltningsberättelsen har behandlats. Våra kunskaper om 
konkursförutsägelser var dock ringa när vi började diskutera ämnesvalet för uppsatsen. Det 
var först när vi började spåna efter idéer för denna uppsats som vi introducerades för 
begreppet konkursförutsägelse. 
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Det faktum att vi i inledningsfasen för denna studie inte hade någon större kännedom om 
konkursförutsägelser anser vi har gynnat denna uppsats i den meningen att det tillät oss att ge 
oss i kast med arbetet utan att styras av förutfattade meningar. En alltför inarbetad kunskap 
om ämnet i inledningsfasen anser vi skulle kunna blockera nytänkandet. Genom att inte i 
förväg vara alltför insnöad på de teorier som förknippas med ämnet kan vi se på 
problematiken med nya ögon och bilda oss en uppfattning allteftersom uppsatsarbetet 
fortskrider. 
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Forskarens kunskapssyn inbegriper hur denne ser på den verklighet och vetenskap som ska 
studeras, eller enklare uttryckt, forskarens syn på kunskap. Sättet att betrakta kunskap indelas 
traditionellt i ett hermeneutiskt och ett positivistiskt läger. (Johansson-Lindfors, 1993, s 10) 
Kort sagt och synnerligen förenklat skiljer sig dessa två synsätt åt främst genom att den 
positivistiska kunskapssynen sätter en naturvetenskaplig prägel på kunskapen till skillnad från 
den hermeneutiska kunskapssynen. Detta yttrar sig genom att en positivistisk forskare lägger 
tonvikten på att förklara beteenden snarare än att förstå dem. Hermeneutiken däremot 
förklaras ofta i ordalag som tolkning och förståelse. (Bryman & Bell, 2005, s 27-29)  
 
Vår redogörelse för dessa begrepp är naturligtvis en simplifierad version av dessa 
komplicerade och innehållsrika koncept och detta är ett medvetet val från vår sida. Vi ämnar 
inte gå alltför djupt in på dessa frågeställningar eftersom vi inte till hundra procent kan ställa 
oss bakom en enda kunskapssyn. Vi anser oss vara övervägande positivistiska i vår 
kunskapssyn, men att vårt sätt att se på kunskap även har hermeneutiska inslag. Det finns 
dock en ganska markant övervikt mot positivismen motiverat av vår objektiva syn på 
verkligheten. Positivismen tilltalar oss mest i och med sin förklarande snarare än tolkande 
utgångspunkt, men en renodlad positivism anser vi vara aningen för hårddragen för att ställa 
oss bakom fullt ut. 
 

2.4 Forskningsansats och forskningsmetod 
 
I regel väljer forskaren en så kallad induktiv eller deduktiv forskningsansats i sitt sökande 
efter den kunskap som ska användas för att besvara syftet med studien. Deduktion handlar om 
att utgå från vedertagen teori och utifrån den komma fram till en slutsats. Induktion däremot 
innebär att ny teori genereras utifrån forskarens observationer och resultat. (Bryman & Bell, 
2005, s 23-25) 
 
Vår tanke med denna studie är att med utgångspunkt i befintlig forskning om 
konkursförutsägelser samla in data i syftet att bilda oss en uppfattning om 
förvaltningsberättelsens bidrag till möjligheten att förutse en konkurs. Vi avser med andra ord 
att besvara vårt syfte utifrån en deduktiv forskningsansats. En stor del av den forskning vi 
grundar denna studie på är induktiv såtillvida att forskarna har baserat valet av nyckeltal på 
observationer snarare än tidigare teori. Vi har däremot haft tidigare forskning kring 
konkursförutsägelser som utgångspunkt när vi har valt ut nyckeltal för vår undersökning och 
studerat vårt problemområde och anser oss därmed följa en deduktiv ansats. Vår förhoppning 
och vårt mål med denna studie är att kunna bidra med nya forskningsresultat till den redan 
etablerade forskningen kring konkursförutsägelser. 
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När det gäller tillvägagångssättet för insamling och analysering av datamaterialet för studien 
görs det för det mesta en åtskillnad mellan kvalitativ och kvantitativ strategi. (Bryman & Bell, 
2005, s 39) Den kvalitativa forskningsstrategin brukar förenklat förklaras som en metod där 
betoningen ligger på ord snarare än på kvantifiering. Vidare är överförbarheten, eller 
generaliserbarheten liten vid kvalitativ forskning eftersom endast en liten grupp i normalfallet 
studeras. Kvalitativ forskning handlar med andra ord om djup snarare än bredd. (Bryman & 
Bell, 2005, s 297-307)  
 
Den kvantitativa forskningsstrategin kännetecknas av en fokusering på kvantifiering både vid 
insamlingen och vid analysen av datamaterialet. Siffror före ord är en förekommande 
beskrivning av den kvantitativa metoden. Med en kvantitativ ansats samlar forskaren ytlig 
information om många enheter, istället för att skaffa en djupare förståelse för ett litet antal 
enheter. Detta möjliggör för generaliserbarhet. Kvantitativ forskning kännetecknas dessutom 
ofta av en deduktiv uppfattning om relationen mellan teori och praktik. (Bryman & Bell, 
2005, s 40) Den kvantitativa metodens preferens för en deduktiv ansats motiverar ett 
kvantitativt genomförande av undersökningen. 
 
Eftersom vi avser att ta reda på huruvida förvaltningsberättelsen kan bidra till de finansiella 
nyckeltalen när det gäller att förutse en konkurs är vi intresserade av att i viss mån kunna 
generalisera studiens resultat till ett större sammanhang. Vi vill med andra ord analysera ett 
förhållandevis stort antal förvaltningsberättelser och nyckeltal och därmed inkludera ett större 
antal företag i vår undersökning för att ge studien den önskade bredd vi är ute efter. För att 
kunna utläsa prediktiva mönster och dra slutsatser utifrån vårt insamlade datamaterial anser vi 
att ett lite större dataunderlag är nödvändigt. Att istället följa en kvalitativ ansats och välja ut 
ett litet antal företag och djupanalysera dessa för att ta reda på till hur stor del 
förvaltningsberättelsen kan bidra till konkursförutsägelser anser vi vore en olämplig strategi 
för ändamålet med vår studie. Detta skulle nämligen begränsa studiens generaliserbarhet 
avsevärt. Av den anledningen anser vi ett kvantitativt genomförande av studien vara mest 
passande för vår studie. 
 
När forskaren vill mäta skillnader och likheter i datamaterialet samt undersöka samband 
mellan olika variabler är ett kvantitativt utförande lämpligt. (Bryman & Bell, 2005, s 99) 
Detta påstående utgör ytterligare en motivering till valet av ett kvantitativt genomförande av 
denna studie. 
 

2.5 Perspektiv 
 
Eftersom förvaltningsberättelsen liksom de resterande delarna av årsredovisningen riktar sig 
till företagets hela intressentkrets är det dessa som påverkas om förvaltningsberättelsens 
framtidsinriktade information är missvisande eller intetsägande. Intressenterna drabbas 
dessutom ofta hårt när ett företag tvingas att gå i konkurs. Av den anledningen föreföll det sig 
naturligt redan från ett väldigt tidigt skede att utgå från ett intressentperspektiv när vi studerar 
vårt problemområde. Huruvida intressenten är en av företagets anställda, kreditgivare, 
investerare, kund eller till och med staten har inte så stor betydelse. Huvudsaken är att 
intressenten är någon med ett intresse av informationsvärdet i årsredovisningen, inklusive 
förvaltningsberättelsen.  
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2.6 Teorimotivering  
 
Eftersom konkursfenomenet är så pass essentiellt för vår studie kommer vi att inleda 
teoriavsnittet med en kort konkurshistorik. Därefter har vi valt att presentera ett sammandrag 
av några av de mest inflytelserika studierna inom ämnet konkursförutsägelser, bland annat de 
som presenterades av Beaver 1966 respektive Altman två år senare. Trots att vi i denna studie 
inte använder exakt samma modeller eller inriktar oss på samma typ av företag eller 
geografisk marknad som Altman eller Beaver gjorde, anser vi deras studier vara ofrånkomliga 
att nämna med tanke på deras respektive betydelse för forskningen kring detta ämne. Att 
diskutera konkursförutsägelser utan att referera till dessa framstående studier menar vi skulle 
ha varit direkt olämpligt. Speciellt Altman som med sin Z-modell har fått en enormt stor 
betydelse för forskningen kring konkursförutsägelser och har citerats av i princip alla forskare 
som gått i hans fotspår sedan Z-modellen presenterades 1968. 
 
Förvaltningsberättelsen kommer vi främst att förklara med utgångspunkt i 
Årsredovisningslagens krav på innehållet i berättelsen samt diverse litteratur som behandlar 
förvaltningsberättelsen. Eftersom vår avsikt med denna studie är att kunna uttala oss om 
förvaltningsberättelsens potentiella bidrag till konkursförutsägelser kommer vi att genomföra 
traditionella konkursförutsägelser, det vill säga med hjälp av finansiella nyckeltal, och till 
dessa bifoga förvaltningsberättelsen som en kvalitativ variabel. För att vi ska kunna uttala oss 
om förvaltningsberättelsens väsentlighet i sammanhanget är det med andra ord nödvändigt att 
använda ett antal nyckeltal som prediktorer. Mot bakgrund av detta kommer de utvalda 
nyckeltalen och deras respektive förekomst i tidigare studier på området att stå för en ganska 
stor del av studiens teoretiska avsnitt. 
 
De nyckeltal vi valt att använda representerar mått på faktorer som forskare som bland andra 
Ohlson (1980), Zmijewski (1984) och Shumway (2001) anser vara signifikanta för 
konkursförutsägelser. Ohlson (1980) redogör i sin studie för fyra nyckeltalsgrupper, vilka han 
konstaterar vara framträdande som prediktiva mått för konkursförutsägelser. Vi har valt att 
utgå från dessa fyra grundmått i denna studie. För varje faktor kommer vi att redogöra för 
nyckeltal som vi anser vara goda representationer för dessa grundfaktorer. Dessa nyckeltal 
kommer att presenteras i teoriavsnittet ganska utförligt i syfte att ge läsaren en förståelse för 
de måtten som kommer att åläggas stor vikt när vi ska avgöra informationsvärdet i 
förvaltningsberättelsen och dess potentiella bidrag till konkursförutsägelser. 
 

2.7 Litteraturstudie och källkritik 
 
Denna studie bygger till stor del på vetenskapliga artiklar som vi har valt ut med omsorg. Det 
finns en uppsjö av studier om konkursförutsägelser som sträcker sig tillbaka till 1960-talet. 
Den mängd forskning som bedrivits kring möjligheten att förutspå konkurser med hjälp av 
finansiella nyckeltal har krävt en kritisk innehållsgranskning för att vi skulle kunna välja ut de 
mest väsentliga artiklarna. För att kunna söka och välja ut de vetenskapliga artiklarna vi 
behövde för denna studie använde vi sökmotorn Business Source Premier som vi fick tillgång 
till via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. För att hitta de första vetenskapliga artiklarna 
använde vi främst sökorden bankruptcy prediction, corporate failure samt financial ratios.  
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De vetenskapliga artiklar som vi fastnat för i övrigt är främst sådana som citerats av andra 
forskare. Altman utgör ett sådant exempel. Praktiskt taget vilken vetenskaplig artikel vi än 
studerade inleddes med en referens till Altmans studie från 1968. Denna studie är en av de 
mest välkända inom sitt område och Altman är en av de mest citerade författarna när det 
gäller konkursförutsägelser. Detta tydliggörs enkelt med hjälp av sökmotorn Business Source 
Premier där det framgår att Altman refereras till i hela 339 stycken vetenskapliga artiklar. 
Även Beavers studie från 1966 är välrepresenterad som referenspunkt i forskningen kring 
konkursförutsägelser. Vi anser att det faktum att studierna är så pass omnämnda och citerade 
talar för hur betydelsefulla de varit för forskningen i detta ämne. Altman och Beaver var 
pionjärer som gick i bräschen för forskningen kring konkursförutsägelser och deras studier, 
eller kanske främst Altmans många studier, håller en hög kvalitet som gör studierna 
tillförlitliga. 
 
Altmans och Beavers respektive studier härstammar som sagt från 1960-talet, vilket innebär 
att den forskningen som presenteras i dessa vetenskapliga artiklar kanske inte är dagsaktuell. 
Vi tyckte dock att studiernas betydelse för efterföljande forskning var så pass väsentlig att vi 
ville använda originalkällorna. Vi har genomgående under arbetet med denna studie i den mån 
det har varit möjligt utgått från originalkällor i syfte att minska risken för misstolkningar av 
andra forskare. Vår strävan efter att använda originalkällor har ibland kolliderat med en annan 
strävan, nämligen att använda så färsk forskning som möjligt. Detta har krävt en viss 
avvägning från oss som författare och har inneburit att äldre forskning kompletterats med 
nyare forskning som på ett bättre sätt tar hänsyn till dagens samhälle och de risker och 
osäkerhetsfaktorer som dagens företag ställs inför. Generellt sett anser vi att trots att viss 
forskning vi har använt för vår undersökning har några år på nacken är den fortfarande i 
högsta grad aktuell och väsentlig. 
 
Ohlsons studie från 1980 har kanske varit allra mest betydelsefull för denna studie, främst när 
det gäller valet av nyckeltal samt för själva genomförandet av vår undersökning. Denna 
undersökning blev vi tipsade om av vår handledare och vi upptäckte genast att Ohlsons 
genomförande och motiveringar till sina val tilltalade oss och stämde väl överens med vår 
strävan med denna studie. Även forskare som Zmijewski (1984), Shumway (2001) och 
Charitou et al (2004) har presenterat studier kring detta ämne som har varit mycket 
användbara för vår uppsats. 
 
En stor andel av forskningen som bedrivits kring konkursförutsägelser har utgått från stora 
publika företag (Pompe & Bilderbeek, 2005, s 847-868). En övervägande andel vetenskapiga 
artiklar på detta område har dessutom sitt geografiska ursprung i USA (Sung et al, 1999, s 
65). Eftersom vi studerar onoterade bolag på den svenska marknaden finns en risk att denna 
forskning inte är tillämplig på vår studie till 100 procent. Detta eftersom den svenska 
marknaden skiljer sig ganska markant från den amerikanska samt att noterade företag 
vanligen har andra förutsättningar och förväntningar på sig jämfört med onoterade bolag med 
tanke på att publika företag har aktiemarknadens förväntningar att leva upp till. 
Informationskravet och regelverken för noterade bolag är också mer omfattande än för 
onoterade bolag. Vi har haft detta i bakhuvudet när vi granskat vetenskapliga artiklar men vi 
har inte kunnat begränsa oss till att enbart utgå från nordisk forskning kring 
konkursförutsägelser för onoterade bolag. Den sektionen av det totala forskningsutbudet på 
området är nämligen alltför begränsad. Vi har istället premierat fördelarna med att inkludera 
en förhållandevis stor mängd vetenskapliga artiklar i syfte att tillgodogöra oss flera olika 
perspektiv och åsikter.  
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Utöver de amerikanska studierna har vi bland annat använt två studier från Belgien som 
kretsar kring konkursförutsägelser för små onoterade bolag skrivna av Pompe & Bilderbeek 
(2005) samt Huyghebaert et al (2000). Även en brittisk studie från 1987 av Keasey & Watson 
i vilken nyckeltal jämförs med icke-finansiell information har vi använt i denna studie. 
Keasey & Watsons (1987) studie utgår även den från små onoterade företag. Vi har även tagit 
del av forskningsresultaten från en nyare brittisk studie av Charitou et al från 2004 samt en 
studie som fokuserar på svenska industriföretag utförd av Skogsvik 1990. 
 
Resultaten från Skogsviks (1990) studie överensstämde till stor del med resultaten från 
liknande studier av amerikanska och engelska företag. Även Pompe & Bilderbeeks studie från 
2005, i vilken konkursförutsägelser för små- och medelstora företag verksamma på den 
belgiska marknaden granskades, uppvisade liknande resultat som Beavers studie från 1966 
som utgick från stora amerikanska industriföretag. Trots att dessa studier har behandlat 
företag av olika kalibrer verksamma på olika marknader har stora likheter påvisats när det 
gäller nyckeltalens prediktiva förmåga. Detta tyder på att de geografiska och företagsspecifika 
skillnaderna kanske inte nödvändigtvis är så markanta när det gäller att bestämma 
nyckeltalens duglighet i konkursförutsägelsesammanhang. 
 
Vi har även använt tryckt litteratur i vår uppsats, främst till det teoretiska metodkapitlet men 
även till den teoretiska referensramen i syfte att beskriva de nyckeltalen vi valt att använda för 
vår undersökning. Denna litteratur fick vi tillgång till via Umeå Universitetsbibliotek. Vi har 
valt metodböcker som är skrivna av väletablerade författare när det gäller metodik och samma 
sak gäller den litteratur vi har använt för att få tillgång till information för vårt avsnitt om 
nyckeltalen. Engström bok ”Företagsbedömning” från 1996 användes flitigt till detta avsnitt. 
Engström är en forskare som även studerat konkursförutsägelser och hans publicerade artikel 
”Nyckeltal förutspår finansiell kris” var till stor nytta för vår uppsats.  
 
I syfte att beskriva kraven som ställs på förvaltningsberättelsens innehåll tog vi bland annat 
Årsredovisningslagens sjätte kapitel till hjälp. Årsredovisningslagen utgör utan tvivel en 
pålitlig källa som vi inte ser någon anledning att betvivla. När vi sökte informationskällor till 
avsnittet om förvaltningsberättelsen stötte vi dock på vissa svårigheter. Vi upptäckte ganska 
omgående en bristande tillgång på vetenskapliga artiklar som behandlar 
förvaltningsberättelsen på ett sätt som vi anser vara intressant för vår uppsats. Vi kunde inte 
hitta någon källa som studerade förvaltningsberättelsens inverkan på konkursförutsägelser, 
vilket är en konsekvens av att detta samband inte har utrönts tidigare. Detta skulle delvis 
kunna bero på att förvaltningsberättelsen är extra viktig i Sverige eftersom den här omfattas 
av revisionsuppdraget och den största mängden forskning bedrivits utanför Sveriges gränser. 
 
Sambandet mellan konkursrisken och negativa framtidsutsikter uttryckta i 
förvaltningsberättelsen har inte behandlats i vetenskapliga artiklar tidigare. Relationen mellan 
konkursrisken och en oren revisionsberättelse har däremot behandlats av bland andra 
Gaeremynck & Willekens (2003). I denna studie framgår det att tvivel på företagets fortsatta 
existens ökar konkurssannolikheten. Som vi ser det går revisorns bedömning av företagets 
framtid att jämföra med företagsledningens, framförallt när det rör sig om tvivel angående 
företagets fortsatta drift.  
 
I brist på vetenskapliga artiklar använde vi istället till största delen allmän kurslitteratur om 
externredovisning för att samla ihop nödvändig information om förvaltningsberättelsen. Vi 
kommer nu att redogöra för förvaltningsberättelsen, våra utvalda nyckeltal samt tidigare 
forskning på området. Vi kommer dock att börja med en kort konkurshistorik.  
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Kapitel 3: Teoretisk referensram 
 

Konkurser registrerades redan på 1200-talet. De många företagskonkurser som drabbade 
samhället, under depressionen på 1930-talet har inspirerat forskare att försöka förutsäga 
konkurser med hjälp av finansiella nyckeltal. Altman var lite av en pionjär på området och 

sedan hans första studie 1968 har ett antal forskare följt i hans fotspår. Diverse mått på 
företagens storlek, finansiella struktur, likviditet samt lönsamhet har använts i studier av 

bland andra Ohlson (1980), Zmijewski (1984) och Shumway (2001). Förvaltningsberättelsen 
innehåller ledningens framtidsutsikter vilka borde kunna vara av intresse vid 

konkursförutsägelser eftersom det är ledningens syn på just framtiden 
 

3.1 Konkurshistorik 
 
Konkurser är inget nytt fenomen. Redan år 1296 stadgades lagar som var avsedda att reglera 
förhållandet mellan borgenär och gäldenär. I takt med samhällsutvecklingen under 1500- och 
1600-talen grundades alltfler företag och behovet av nya regelverk gällande 
betalningssvårigheter och obestånd gjorde sig påminda. Från 1600-talet och fram till dagens 
konkurslag som etablerades 1987 har det funnits en mängd tidstypiska regler för hur 
konkurser bör administreras. Dagens regler är självklart betydligt modernare och mer 
välutvecklade men basen är fortfarande densamma. (Koponen, 2003, 24-27) 

Konkurser är inte isolerade händelser separerade från sin omgivning utan speglar ofta 
samhällsutvecklingen. Under 1800-talet när Sverige var att betrakta som ett bondesamhälle 
orsakade naturkatastrofer och missväxt stora problem vilket ökade antalet konkurser. Under 
de 30 år det tog att utvecklas från bondesamhälle till industrisamhälle fördubblades antalet 
konkurser till att uppnå ungefär 4 000 stycken, vilket tydligt återspeglar de omstruktureringar 
som samhället genomlevde. (Koponen, 2003, s 30-35) Andra stora händelser som kan utläsas 
från konkursstatistiken är bland annat 1930-talets depression och oljekrisen på 1980-talet. Det 
största antalet konkurser som drabbat Sverige förelåg under finans- och fastighetskrisen i 
början av 1990-talet. År 1992 noterades hela 22 449 konkurser, vilket var en ökning med 250 
procent från 1988. (Koponen, 2003, s 30-35) 

Fastän konkursstatistiken till stor del följer samma mönster som konjunkturen, representerar 
dessa makrofaktorer bara ena sidan av myntet. Även i de bästa av tider tvingas ju företag att 
lägga ned sin verksamhet. Mikroekonomiska faktorer ligger bakom en stor andel konkurser 
och står således för myntets andra sida. Sådana faktorer inbegriper bland annat 
företagsledningens förmåga att i rätt tid parera framtida ogynnsamma förändringar och på så 
vis minimera, eller allra helst undvika, den kapitalförstöring som associeras med den aktuella 
förändringen. En skicklig och aktiv företagsledning kan med andra ord vara skillnaden mellan 
konkurs och välgång. En företagskonkurs drabbar bolagets hela intressentkrets. 
Företagsledningen och aktieägarna drabbas självfallet av konkursförfarandet men även andra 
intressentgrupper såsom långivare, leverantörer, kunder, staten och naturligtvis de anställda 
kan påverkas i olika stor utsträckning. (Engström, 2002, s 35) 
 
För att en konkurs inte ska få alltför förödande efterverkningar för bolagets intressentkrets 
måste intressenterna ha en chans att i god tid delges sanningsenlig information om företagets 
verkliga ekonomiska situation. En konkursförutsägelse ger företagets intressenter en 
möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att begränsa sitt lidande. (Skogsvik, 1985, s 8) 
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3.2 Tidigare forskning om konkursförutsägelser 
 
Inspirerade av alla företagskonkurser som drabbade samhället, bland annat under 
depressionen i USA på 1930-talet, började forskare undersöka om det med utgångspunkt i 
företagens finansiella rapporter är möjligt att utläsa prediktiva tecken som talar för att en 
konkurs kan vara i görningen. (Sung et al, 1999, s 65) 

En av de första studierna som påvisade sambandet mellan nyckeltal och konkurser 
genomfördes år 1966 av William H. Beaver. I denna studie undersöktes enskilda nyckeltal, 
såsom soliditet och kassaflödet samt diverse likviditetsmått i syfte att avgöra om dessa kunde 
användas för att förutse en konkurs. Beavers undersökning konstaterade tydliga skillnader i 
nyckeltalen hos de företag som gick i konkurs jämfört med de företag som inte gjorde det. De 
mest signifikanta avvikelserna fanns i kassaflödet där skillnader var märkbara redan fem år 
före konkursen. (Beaver, 1966, s 80) Beavers undersökningsmetod bestod i att han 
analyserade varje nyckeltal enskilt och detta är något som kritiserats av efterföljande forskare. 
Beavers metod har sagts vara begränsande och sakna förmåga att tillgodose en fullgod 
förklaring till varför konkurser sker. Den har även haft vissa klassifikationsproblem när det 
gäller företagsformer vilket har dragit ned studiens anseende en aning i forskarkretsar. 
(Koponen, 2003, 53-54) 

För att komma tillrätta med de svagheter som Beavers studie präglades av, det vill säga dess 
univariata karaktär bestående av att nyckeltalen analyserades enskilt, presenterades en 
multivariat studie av Edward I. Altman år 1968. I denna studie konstaterade Altman att 
konkursdrabbade företag uppvisar signifikant annorlunda nyckeltalskvoter relaterat till 
överlevande företag. Altmans modell, vilken går under namnet Z-score eller Z-modellen på 
svenska, är uppbyggd av 22 nyckeltal. Dessa är indelade i fem kategorier nämligen 
lönsamhet, likviditet, soliditet, skuldsättning och verksamhet. Nyckeltalen analyseras 
tillsammans och viktas för att slutligen ge upphov till en genomsnittssiffra som ingår i ett 
slags poängsystem. Baserat på det enskilda företagets poäng avgörs sannolikheten för att 
företaget ska tvingas träda i konkurs inom de närmaste två åren. Med Z-modellen lyckades 
Altman framgångsrikt klassificera företag som konkursbolag eller överlevande företag med en 
95-procentig säkerhet. Z-modellen är främst framtagen för tillverkningsföretag i och med att 
den utgick från 66 tillverkande bolag, av vilka hälften gick i konkurs under tidsperioden 1946-
1965 och hälften överlevde. (Altman, 1968, s 589-599) 

Altmans och Beavers forskning har inspirerat ett stort antal forskare att vidareutveckla 
forskningen kring konkursförutsägelser. 1980 presenterade en amerikansk professor vid namn 
James Ohlson en empirisk studie som i likhet med Beaver (1966) och Altman (1968) påvisar 
förekomsten av finansiella nyckeltal vars prediktiva förmåga kan användas i 
konkursförutsägelsesyfte. Ohlsons studie utgår från observationer av 105 företag som gick i 
konkurs på 1970-talet och 2 058 överlevande företag från samma tidsepok. I sin studie 
påvisade Ohlson fyra nyckeltalsgrupper som statistiskt signifikanta för att förutsäga 
konkurser. Dessa utgör mått på företagens storlek, finansiella struktur, kortsiktiga likviditet 
samt lönsamhet. (Ohlson, 1980, s 109-110) 

Fyra år efter Ohlsons studie offentliggjordes presenterade Mark E. Zmijewski en studie där 
han undersökte hur konkursförutsägelser påverkas av snedvridna urval. För att testa detta 
använde han lönsamhetsmått, likviditetsmått samt mått på företagens finansiella struktur. 
(Zmijewski, 1984, s 66) Liknande mått har använts i en rad olika studier. 2001 presenterade 
en annan amerikansk professor, vid namn Tyler Shumway, en studie där han jämförde den 
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prediktiva förmågan hos de nyckeltal som Altman (1968) respektive Zmijewski (1984) 
förespråkade i sina studier samt ett fåtal marknadsdrivna nyckeltal. Shumways konklusion när 
det gäller konkursförutsägelser är att rekommendera en logistisk modell som kombinerar 
klassiska faktorer såsom finansiell struktur och lönsamhet med marknadsdrivna element som 
till exempel företagens relativa storlek på marknaden. (Shumway, 2001, s 122-123) 

En stor del av forskningen kring konkursförutsägelser fokuserar på noterade bolag och utgår 
från den amerikanska marknaden. Detta tydliggörs genom ett konstaterande att alla forskare vi 
hittills nämnt i detta avsnitt presenterat sina studier i USA. Vi kommer nu att introducera 
europeisk forskning som delvis utgår från mindre företag som inte är noterade på 
aktiemarknaden. Pompe & Bilderbeek (2005) granskade konkursförutsägelser för små 
onoterade bolag på den belgiska marknaden. Denna studie testade bland annat hypotesen att 
för ett företag som närmar sig en konkurs bör en neråtgående trend i nyckeltalen först i 
ordningen kunna utläsas ur lönsamhetsmått och aktivitetsmått, därefter ur mått som beskriver 
företagens finansiella struktur och allra sist ur likviditetsmått. Denna ordningsföljd i 
nyckeltalens neråtgående trend kunde dock inte bekräftas. Däremot påvisades att i princip alla 
nyckeltal som testades hade en god prediktiv förmåga. I denna studie testades även sambandet 
mellan konkursrisken och företagets ålder, motiverat av tesen att äldre mer väletablerade 
företag löper en lägre konkursrisk jämfört med nystartade bolag. Slutsatsen var att det är 
svårare att förutse en konkurs för ett yngre företag. (Pompe & Bilderbeek, 2005, s 864) 
 
I Pompe & Bilderbeeks studie användes liknande nyckeltal som i Beavers studie från 1966. 
Skillnaden mellan dessa två studier, förutom den uppenbara tidsskillnaden, ligger främst i att 
Beaver utgick från stora amerikanska industriföretag medan Pompe & Bilderbeeks (2005) 
undersökning genomfördes bland små- och medelstora företag verksamma på den belgiska 
marknaden. Trots denna åtskillnad vad gäller undersökningsobjekten var likheterna i de 
respektive studiernas resultat stora. Bägge studierna fann till exempel att kassaflödet dividerat 
med totala skulder ha högst förklaringsgrad och likviditeten påvisades ha lägst förklaringsgrad 
när det gäller att förutsäga konkurser. (Pompe & Bilderbeek, 2005, s 860) 
 
I en annan studie inriktad på belgiska förutsättningar av Huyghebaert et al (2000) studerades 
orsakerna till att nystartade små onoterade företag relativt ofta drabbas av konkurs inom sina 
fem första levnadsår. Slutsatserna som kunde dras baserat på studiens resultat var att 
huvudorsaken till att dessa företag gick i konkurs var lönsamhetsproblematik. Studien visar 
också att konkursbolag har en högre upplåning av främmande kapital, det vill säga 
bankfinansiering, jämfört med bolag som inte drabbats av konkurs. (Huyghebaert et al, 2000, 
s 645-646)  
 
En brittisk studie inriktad på små onoterade bolag av Keasey & Watson (1987) behandlar 
icke-finansiell informations användbarhet i konkursförutsägelser jämfört med finansiella 
nyckeltal. Resultaten från denna studie pekar på att icke-finansiell information kan utgöra 
komplement till finansiella nyckeltal vid konkursförutsägelser. (Keasey & Watson, 1987, s 
351) En annan undersökning som fokuserar på konkursförutsägelser av företag på den 
brittiska marknaden presenterades år 2004 av Andreas Charitou et al. Denna studie utgår från 
51 konkursdrabbade publika industriföretag och lika många överlevande bolag under perioden 
1988-1997. Charitou et al förespråkar en logistisk modell bestående av ett kassaflödesmått, ett 
lönsamhetsmått samt ett mått på finansiell struktur när det gäller att förutspå konkurser. 
Denna modell visade en träffsäkerhet på 83 procent ett år innan konkursen inträffade. 
(Charitou et al, 2004, s 465) 
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Vi kommer nu att redogöra för finansiella nyckeltal och presentera vad respektive nyckeltal 
förevisar, hur de beräknas samt diskutera hur väl de har lyckats förutsäga konkurser i tidigare 
studier. Vi övergår därefter till förvaltningsberättelsen och dess potentiella bidrag till 
konkursförutsägelser. 
 

3.3 Nyckeltal 
 
Att använda nyckeltal är en effektiv metod för att komprimera den omfattande och ofta 
väldigt detaljerad informationen som presenteras i företagens årsredovisningar. Genom att 
presentera ett mått som soliditet får användaren snabbt en överskådlig bild över företagets 
finansiella hälsotillstånd. Med hjälp av nyckeltal ökar även jämförbarheten mellan företag 
eftersom intressenter får tillgång till kraftigt komprimerad information uttryckt som 
kvotrelationer mellan absoluta tal, som kan kompareras mellan olika företag. Att endast 
basera företagsjämförelser på absoluta tal vore olämpligt eftersom företagens olika storlek och 
finansiering varierar alltför mycket för att vara relevanta som jämförelsegrund. Nyckeltalen 
bidrar således till att effektivisera användandet av finansiell information samt möjliggöra 
rättvisa företagsjämförelser. (Brorström et al, 1999, s 96-99) 
 
Förekomsten av nyckeltal motiveras även delvis av den hjälp de medför när det gäller att 
bedöma situationer, att övervaka prestationer av olika slag samt i diverse 
planeringssammanhang. Nyckeltalens främsta egenskap är dock deras förmåga att mäta 
företagens ekonomiska välmående och ställning samt att bedöma företagens utveckling över 
tiden. (Brorström et al, 1999, s 99) Nyckeltalens fallenhet när det gäller snabb diagnostisering 
av företags finansiella hälsotillstånd gör dem självklart intressanta vid konkursförutsägelser. 
(Skogsvik, 1985, s 8) 
 
Nyckeltalens funktion när det gäller att förutsäga konkurser har behandlats i en rad 
vetenskapliga artiklar och en stor mängd nyckeltal har i olika studier presenterats i syfte att 
förutsäga finansiella kriser och konkurser. Ohlson (1980) till exempel påvisade i sin studie 
fyra faktorer, eller nyckeltalskategorier, som har visat sig vara statistiskt signifikanta när det 
gäller användbarheten i konkursförutsägelsesammanhang. Dessa fyra kategorier är: 
 

• Företagets storlek 
• Företagets finansiella struktur 
• Företagets kortsiktiga likviditet 
• Företagets lönsamhet 

 
Diverse nyckeltal som mäter företagens storlek, finansiella struktur, likviditet samt lönsamhet 
har även använts i studier av bland andra Zmijewski (1984) och Shumway (2001). Vi kommer 
nu att presentera dessa fyra nyckeltalskategorier närmare samt exemplifiera med nyckeltal 
som representerar dessa fyra kategorier. Vi redogör även för andra forskares synpunkter 
angående nyckeltalens användbarhet vid konkursförutsägelser. 
 

3.3.1 Storlek 
 
Mått på företagens storlek har visat sig vara betydelsefulla när det gäller konkursförutsägelser. 
Den prediktiva förmågan i konkurssammanhang har bevisats vara god av bland andra Ohlson 
(1980) och av Horrigan (1966) före honom. Tidigare forskning visar också att det förutsätts 
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finnas ett negativt samband mellan företagets storlek och dess konkurssannolikhet, det vill 
säga att ett större företag löper mindre risk att gå i konkurs jämfört med ett litet bolag. 
(Ohlson, 1980, s 119-122)  
 
Även Shumway (2001) påvisar betydelsen av företagets storlek när det gäller risken att 
drabbas av konkurs motiverat av företagsstorlekens statistiska signifikans i sammanhanget. 
Denna studie styrker påståendet att större företag är säkrare, det vill säga har en lägre 
sannolikhet att gå i konkurs jämfört med vad som gäller för mindre bolag. Detta syns som ett 
negativt samband mellan ett mått på företagens relativa storlek och den beroende variabeln 
konkurs eller inte konkurs. Shumway (2001) använde företagens respektive storlek på 
marknaden som representation för storleksmåttet. (Shumway, 2001, s 121-122)  
 
Charitou et al (2004) refererar i sin studie till en undersökning av Lennox (1999) där 
företagets storlek påvisades ha en betydande inverkan på företagens konkurssannolikhet. Att 
små nystartade företag lättare går i konkurs än stora väletablerade bolag visar studier 
genomförda i USA, Storbritannien, Kanada och Australien. En anledning till detta fenomen 
uppges vara att mindre företag har sämre intern kontroll och en svagare planering när det 
gäller kassaflödet än vad större företag har. (Charitou et al, 2004, 466) 
 
3.3.1.1 Balansomslutning 
I Horrigans (1966) studie användes totala tillgångar, eller balansomslutningen, som ett mått 
på företagens storlek. Balansomslutningen kan enkelt utläsas direkt från balansräkningens 
nedersta rad på tillgångssidan eller skuldsidan och är en tydlig markör för företagets 
finansiella storlek. 
 

3.3.2 Finansiell struktur 
 
Företagets finansiella struktur handlar om hur bolaget är finansierat, det vill säga om bolaget 
är finansierat med kapital tillskjutet från ägarna som i sådana fall utgör eget kapital eller om 
bolaget finansierats med främmande kapital från långivare. (Engström, 1996, s 40-42) Den 
finansiella strukturen visar företagets kapitalstyrka och riskutsatthet och blir därmed en viktig 
konkursförutsägare. (Skogsvik, 1985, s 13) Zmijewski (1984) betonar även han den 
finansiella strukturens prognostiseringsförmåga. Forskning visar att företag som drabbas av 
konkurs till större utsträckning än överlevande bolag är finansierade av banklån, vilket 
innebär att de har en större riskutsatthet. (Huyghebaert et al, 2000, s 646) 
 
3.3.2.1 Soliditet  
Soliditet är ett vanligt förekommande mått på företagens finansiella struktur. Måttet liknas 
ofta med företagets finansiella muskler, eller dess kapitalstyrka, och används ideligen i 
konkursförutsägelsesyfte, bland annat i Altmans studie från 1968. (Altman, 1968, s 594) 
Soliditeten förklarar hur mycket av ett företags verksamhet som finansieras med hjälp av det 
egna kapitalet och ger en fingervisning om bolagets betalningsberedskap på lång sikt. En hög 
soliditet är eftersträvansvärt eftersom det signalerar att bolaget är kapitalstarkt. Ju lägre 
soliditet desto större är företagets beroende av främmande kapital. Soliditet beräknas 
vanligtvis genom att dividera det egna kapitalet plus 72 procent av företagets obeskattade 
reserver med totala tillgångar på detta sätt: (Engström, 1996, s 40) 
 

Eget kapital + (0.72 * obeskattade reserver) 
Totalt kapital 
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Soliditeten är en tydlig indikator på företagets risk att gå i konkurs. Måttet blir extra intressant 
om det studeras i en tidsserie. Genom att granska soliditetens utveckling ges en viktig 
fingervisning om företagets finansiella hälsoläge. En minskande soliditet kan innebära 
insufficiens, vilket betyder att värdet på aktiebolagets egna kapital understiger 50 procent av 
det registrerade aktiekapitalet. Detta tillstånd kan i sin tur leda till att bolaget hamnar på 
obestånd. En soliditet som minskar från år till år är en distinkt varningsklocka som signalerar 
att fler undersökningar bör vidtas av exempelvis företagets kassalikviditet. (Engström, 2002, s 
39-40) 
 
En generell tumregel när det gäller nivån på soliditeten är att minst 30 procent av företaget 
ska vara finansierat med eget kapital. Att sätta upp ett generellt gränsvärde för soliditeten kan 
dock vara olämpligt eftersom vad som anses vara en acceptabel nivå på soliditetsmåttet 
varierar ganska kraftigt mellan företag, främst beroende av storleken på bolaget. Stora 
börsnoterade bolag uppvisar ofta en soliditet som ligger inom intervallet 30-50 procent, 
medan soliditetsnivån för ett mindre företag däremot kan vara betydligt lägre utan att 
betraktas som finansiellt svagt. Ett soliditetsintervall på 15-20 procent för ett litet bolag kan 
dock sägas utgöra en sorts minimigräns. (Larsson, 2005, s 53) 

Gombola et al (1987) är en av många förespråkare för soliditetens användbarhet vid 
konkursförutsägelser. Även Skogsvik (1985) menar att soliditeten är en elementär indikator 
för ett företags framtida konkursrisk. I Shumways studie från 2001 testades bland annat 
soliditetens bidrag till konkursförutsägelser. I denna studie påvisades soliditeten vara 
signifikant inom ett 95-procentigt konfidensintervall och nyckeltalet var negativt korrelerat 
med konkursrisken, vilket antyder att en högre soliditet minskar risken för att drabbas av 
konkurs. Shumway visar också att allteftersom ett företag närmar sig en konkurs försämras 
det finansiella hälsotillståndet, vilket tydligt kan utläsas med hjälp av soliditeten. (Shumway, 
2001, 117)  

I likhet med forskare som bland andra Shumway (2001), Gombola et al (1987) och Skogsvik 
(1985) hävdar även Charitou et al (2004) att soliditeten är ett signifikant mått när det gäller 
konkursförutsägelser. Soliditet visade sig i hans studie ha ett negativt samband med risken att 
gå i konkurs, vilket även det överensstämmer med tidigare forskning. (Charitou et al, 2004, s 
483) 

3.3.3 Kortsiktig likviditet 
 
Ett företags likviditet kan förklaras som dess betalningsberedskap på kortare sikt, eller 
annorlunda uttryckt företagets möjlighet att betala sina skulder innan de förfaller till 
betalning. (Larsson, 2005, s 51) Precis som soliditet utgör likviditet mått på balansräkningens 
struktur. Skillnaden mellan likviditet och soliditet är att soliditet visar långsiktig 
betalningsförmåga medan likviditet representerar betalningsförmågan på kort sikt. (Carlson, 
2002) 
 
Gemensamt för de mått som beskriver företagets likviditet, eller kortsiktiga 
betalningsförmåga, är att de oftast bygger på ett kvotförhållande mellan rörelsekapitalets olika 
beståndsdelar. Rörelsekapitalet består av de tillgångar som ska omsättas under året, det vill 
säga omsättningstillgångarna, reducerade med de skulder som förfaller inom ett år, eller med 
andra ord kortfristiga skulder. En alltför låg likviditet kan leda till att företaget hamnar på 
obestånd. (Larsson, 2005, s 51) Ända sedan 1960-talet har likviditeten beskrivits som en 
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signifikant faktor för att förutsäga konkurser. (Altman, 1968, s 590) I undersökningen av 
Charitou et al (2004) framkom att de överlevande företagen var betydligt mer likvida än de 
företag som gick i konkurs. (Charitou et al, 2004, s 481-483) 
 
3.3.3.1 Kassalikviditet 
Ett vanligt förekommande mått på kortsiktig likviditet är kassalikviditeten som visar hur 
mycket kapital ett företag har till sitt förfogande på kort sikt. Detta nyckeltal benämns 
symboliskt för ett acid test, eller syretest på svenska, just eftersom det ger en fingervisning 
om företagets förmåga att på kort sikt hålla huvudet ovanför vattenytan. (Larsson, 2005, s 51) 
För att ta reda på nivån på bolagets kassalikviditet divideras omsättningstillgångarna, efter 
avdrag för varulagret, med kortfristiga skulder: (Engström, 1996, s 34) 
 

Omsättningstillgångar - Varulager 
Kortfristiga skulder 

 
Ett vanligt minimikrav på kassalikviditeten är 100 procent, vilket innebär att företaget har lika 
mycket likvida tillgångar som kortfristiga skulder. Nivån på nyckeltalet varierar dock markant 
mellan branscher. Om företaget uppvisar en dålig kassalikviditet, det vill säga mindre än 100 
procent, kan det uppstå problem när det gäller bolagets möjlighet att reglera sina kortsiktiga 
skulder. Om den låga kassalikviditeten inte enbart är tillfällig kan företaget hamna i en 
obeståndssituation. (Carlson 2001, s 71) 

Kassalikviditetens förklaringsgrad när det gäller konkursförutsägelser har varit omdebatterad 
och måttet är omnämnt i en mängd vetenskapliga artiklar. Viss forskning visar att en 
minskande kassalikviditet är ett tydligt tecken på en stundande konkurs. (Engström, 2002, s 
37) Gentry (1985) anser dock att det inte finns bevis för att kassalikviditet i sig är ett 
tillfredsställande mått för att förutsäga konkurser. Enligt studien av Charitou et al (2004) var 
dock kassalikviditeten signifikant för att förutsäga konkurser och den visade ett negativt 
samband gentemot konkursrisken vilket innebär att en förbättrad kassalikviditet minskar 
konkursrisken. (Charitou et al, 2004, s 483) 

Genom att inte subtrahera varulagret från omsättningstillgångarna utan bara dividera dessa 
med de kortfristiga skulderna erhålls ett snarlikt likviditetsmått nämligen balanslikviditeten. 
Varulagrets vara eller icke vara är enda skillnaden mellan dessa likviditetsmått. Om 
lagerhanteringen är effektiv, det vill säga om lageromsättningen är hög, kommer 
balanslikviditeten att skiljas ytterst lite från kassalikviditeten. Om omsättning däremot är låg 
ökar gapet mellan de två måtten. (Carlson 2001, s 71-72) Kassalikviditeten är ett mått som i 
en ganska stor omfattning har visat sig användbart i syfte att förutse om ett företag kommer 
att gå i konkurs eller inte. Detta gäller dock inte i samma utsträckning för balanslikviditeten 
som inte har uppvisat samma signifikans som kassalikviditeten när det gäller 
konkursförutsägelser. Balanslikviditeten har en avsevärt otydligare prediktiv förmåga på 
grund av att varulagret är medräknat. Varulagrets inblandning försämrar med andra ord 
prognosmöjligheterna. (Engström, 2002, s 37)  

I Shumways (2001) studie testades balanslikviditetens bidrag till konkursförutsägelser i ett 
antal olika modeller. Inte i någon av modellerna var balanslikviditeten signifikant. (Shumway, 
2001, s 120) Inte heller i Zmijewskis (1984) studie påträffades något statistiskt signifikant 
samband mellan balanslikviditet och konkurssannolikheten. Däremot uppvisade 
balanslikviditeten en negativ korrelation med konkursrisken, vilket skulle tyda på att en ökad 
balanslikviditet minskar konkursrisken. Detta förstås förutsatt att sambandet hade varit 
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signifikant. (Zmijewski, 1984, s 76) Balanslikviditeten förutsätts vara negativt sammanliknad 
med risken att drabbas av konkurs. (Huyghebaert et al, 2000, s 633) 

3.3.4 Lönsamhet 

Diverse lönsamhetsmått har påvisats vara av stor betydelse vid konkursförutsägelser och en 
bristande lönsamhet är många gånger huvudorsaken till att ett företag går i konkurs. 
(Koponen, 2003, s 56-58, 256) Lönsamhetens signifikans i sammanhanget konstaterades 
redan 1968 av Altman. (Altman, 1968, s 594) I Sverige har Kender (1975) påvisat betydelsen 
av lönsamhet som den främsta faktorn vid avgörandet av ett företags överlevnadsförmåga. 
Kenders studie framhöll en otillräcklig lönsamhet som huvudorsaken till ett flertal 
företagskonkurser. 32 procent av de totala 4 447 företagen i Kenders studie led av just 
lönsamhetsproblem. (Koponen, 2003, s 56-58, 256) Zmijewski (1984) beskriver också 
lönsamhetsmåttet som signifikant när det gäller konkursförutsägelser. Detta gör även Charitou 
et al (2004) som i sin studie använde elva signifikanta lönsamhetsmått när diverse nyckeltals 
prediktiva förmåga i konkursförutsägelsesammanhang utreddes. (Charitou et al, 2004, s 483) 

Lönsamhetsmått beskriver hur effektivt ett företag använder sina resurser i vinstskapande 
syfte. Det är uppenbart, även på en intuitiv nivå, att utan lönsamhet hotas företagets själva 
existens såvida lönsamhetskrisen inte bara är tillfällig. (Carlson, 2001, s 91) Att endast 
granska företagens rapporterade resultat som mått på dess lönsamhet är inte att rekommendera 
med tanke på företags relativa storlek. Om inte resultatet relateras till någonting i ett 
kvotförhållande blir en jämförelse mellan olika företag ytterst olämplig och orättvis. 
(Brorström et al, 1999, s 96-99) 
 
3.3.4.1 Bruttovinstmarginal 
Genom att relatera bruttovinsten till företagets omsättning uppnås bruttovinstmarginalen, 
vilket är ett vanligt förekommande mått på lönsamhet. Detta lönsamhetsmått har sitt ursprung 
i bolagets resultaträkning och beräknas vanligtvis på detta sätt: 
 

Bruttovinst 
Omsättning 

 
Bruttovinstmarginalen beskriver hur mycket vinst företaget skapar inom sin kärnverksamhet 
efter att kostnader för varuinköp har exkluderats. Måttet förklarar hur mycket av varje 
intjänad krona som finns kvar i bolaget för att täcka löner och övriga rörelsekostnader samt 
för finansieringen av företaget och förhoppningsvis även vinst. (Carlson, 2001, s 92) Charitou 
et al (2004) använder i sin studie bruttovinstmarginalen som ett av elva signifikanta mått på 
lönsamhet. Detta mått visade sig i samma studie vara negativt korrelerat med 
konkurssannolikhet, precis som väntat. En högre bruttovinstmarginal minskar med andra ord 
konkursrisken. (Charitou et al, 2004, 483) 
 
3.3.4.2 Räntabilitet på eget kapital 
Räntabilitet på eget kapital är också ett ofta förekommande lönsamhetsmått när det gäller 
konkursförutsägelser. Detta mått relaterar till kapitalet istället för till resultatet som 
bruttovinstmarginalen gör. Hur stor avkastning det egna kapitalet ger ägarna är ett mått som 
visar hur väl företagsledningen lyckas förvalta och förädla aktieägarnas satsade kapital. 
Eftersom aktieägarna är den viktigaste intressentgruppen för företaget blir detta mått av 
oerhörd vikt för bolaget. Detta blir extra tydligt i ett företag vars ägande och drift är åtskilda 
eftersom det huvudsakliga målet för dessa aktieägare i större grad består av den avkastningen 
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de kan få på sitt satsade kapital. Även för onoterade mindre bolag är kapitalavkastningen 
självklart i högsta grad väsentlig. (Carlson, 2001, s 100-101) 
 
Räntabilitet på eget kapital fungerar som ett beslutsunderlag för investerare och 
kapitalplacerare i och med att lönsamhetsmåttet ger en fingervisning om huruvida företaget är 
intressant för kapitalplacering. Nyckeltalet beräknas för det mesta på följande sätt: (Larsson, 
2005, s 45) 
 

Resultat efter finansnetto 
Eget kapital + (0,72 * obeskattade reserver) 

 
I Skogsviks studie från 1990 påvisades ett negativt samband mellan avkastning på eget kapital 
och företagens konkursrisk. Detta betyder att en förbättrad avkastning minskar företagens risk 
att drabbas av konkurs. (Skogsvik, 1990, s 145) Ett snarlikt mått är avkastning på totalt 
kapital, vilket Ohlson (1980) använder i sin studie. Detta mått har enligt tidigare forskning 
också visat sig vara negativt korrelerat med företagens konkursrisk. (Ohlson, 1980, s 119) 
Även Shumway (2001) bekräftade att företag med en högre avkastning på kapitalet minskar 
risken att tvingas gå i konkurs. (Shumway, 2001, s 117) Detta samband var även tydligt i 
Zmijewskis studie. (Zmijewski, 1984, s 76) Charitou et al (2004) fann inget statistiskt 
säkerställt samband mellan avkastning på eget kapital och konkursrisken. Däremot kunde ett 
sådant samband i samma studie bekräftas för nyckeltalet avkastning på totalt kapital. Precis 
som väntat hade detta samband negativa förtecken. (Charitou et al, 2004, s 483) 
 

3.4 Förvaltningsberättelsen 
 
Vi kommer nu att redogöra för förvaltningsberättelsen som utöver företagets storlek, 
finansiella struktur, lönsamhet samt kortsiktiga likviditet utgör den femte komponenten vi 
avser att använda för att göra våra konkursförutsägelser. Den femte beståndsdelen skiljer sig 
dock ganska drastiskt från de övriga finansiella måtten i och med sin kvalitativa framtoning. I 
likhet med de övriga nyckeltalen bygger förvaltningsberättelsen på företagsledningens 
garantier uttryckta i årsredovisningen. Den stora skillnaden mellan variablerna är att de 
påståenden som formuleras i förvaltningsberättelsen utgörs av verbaliseringar snarare än 
siffror. Vi ska här närmast ge en inblick i det lagstadgade innehållet i en regelrätt 
förvaltningsberättelse enligt Årsredovisningslagen. 
 
Förvaltningsberättelsen utgör den fjärde hörnstenen i företagens årsredovisningar. De tre 
övriga elementen består av balansräkningen, resultaträkningen och noterna. (ÅRL 2 kap 1 §) 
Förvaltningsberättelsens innehåll följer av Årsredovisningslagens sjätte kapitel. Enligt sjätte 
kapitlet ska en förvaltningsberättelse ge en rättvisande översikt av företagets resultat, 
verksamhetsutveckling samt dess ekonomiska ställning. När det anses nödvändigt för 
användarnas förståelse av årsredovisningen skall förvaltningsberättelsen även innehålla 
ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i någon av de resterarna delarna av 
årsredovisningen.  
 
Enligt första paragrafen i Årsredovisningens sjätte kapitel ska särskilda upplysningar lämnas 
angående bland annat: 
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• Sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen 
eller noterna, men som ändå är viktiga för bedömningen av utvecklingen av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. 

 
• Sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under 

räkenskapsåret eller efter dess slut. 
 

• Företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. (ÅRL 6 kap 1 §) 

Som framgår ovan är företagen skyldiga att redovisa hur den framtida utvecklingen för 
företaget ser ut. Mindre företag, det vill säga företag som under de senaste två åren haft högst 
tio anställda eller har tillgångar till ett nettovärde av högst 24 miljoner kronor, omfattas dock 
inte av den tredje punkten. (ÅRL 3 kap 8 §) Företag som klassas som större än den nämnda 
definitionen är dock skyldiga att delge sina framtidsutsikter gällande väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget väntas konfrontera. Några exempel på sådan riskexponering 
är pris-, likviditets-, kredit- och kassaflödesrisker. (ÅRL 6 kap 1 §) 

Förvaltningsberättelsens syfte innefattas av syftet med extern redovisning, det vill säga att 
förmedla användbar ekonomisk information om företaget till dess intressenter. (Sundgren et 
al, 2007, s 18) Årsredovisningens fyra komponenter fungerar tillsammans som en 
sammanfattande översikt av företagets affärer med sin omgivning. (Gröjer, 2002, s 23) 
Redovisningen ska tillgodose företagets intressenter med relevant information och syftar 
därmed till att utgöra beslutsunderlag för bland andra aktieägare, kunder, leverantörer, 
långivare samt staten. (Thomasson, 2004, s 15-16) 

Årsredovisningen blir speciellt viktig i ett företag där ledningen är skild från ägandet, vilket 
den ofta är i de lite större aktiebolagen. I sådana företag lämnar aktieägarna företagets 
förvaltning i händerna på ledningen. Företagsledningen får därmed ett övertag gentemot 
aktieägarna bestående av att de sitter inne med den mest värdefulla informationen om 
företaget. (Eisenhardt, 1989, s 58) Årsredovisningen syftar till att överbrygga denna 
asymmetriska informationstillgång genom att företagsledningen lämnar en redogörelse för hur 
aktieägarnas intressen har förvaltats. (Sundgren et al, 2007, s 17) Förvaltningsberättelsen är en 
viktig del av informationsflödet till aktieägarna i och med att den kan minska 
informationsgapet mellan de två parterna angående bland annat företagets framtida 
möjligheter och risker. Sådan information kan vara avgörande när det gäller aktieägarnas 
investeringsbeslut (Skogsvik, 1985, s 8). 

I årsredovisningen visar företagsledningen upp räkenskapsårets väsentliga händelser samt 
bolagets ställning och resultat, inklusive jämförbarhetsdata från tidigare år. (ÅRL, 2 kap, 3 § 
samt 3 kap 5 §) Med andra ord visar redovisningen till stora delar vad som är och vad som har 
varit men inte vad som kommer, bortsett från förvaltningsberättelsen vill säga. 
Förvaltningsberättelsens avsnitt om framtidsutsikter, risker och osäkerhetsfaktorer som 
företaget står inför innebär således ett viktigt komplement till den i många avseenden 
historiska ekonomiska informationen som årsredovisningens resterande komponenter präglas 
av. På så vis bidrar förvaltningsberättelsens framtidsutsikter till årsredovisningen som ett mer 
framtidsinriktat inslag. Den lagstadgade tilläggsinformation som förvaltningsberättelsen utgör 
ger användarna av finansiella rapporter en bild av bolagets nuvarande ställning samt dess 
utvecklingsmöjligheter. (Artsberg, 2005, s 359) 
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Precis som det framgår av den ovan citerade lagtexten är större företag skyldiga sina 
intressenter att delge ledningens utsikter gällande företagets framtid. (ÅRL 6 kap 1 §) 
Huruvida företagen lever upp till denna skyldighet granskas av bolagens anlitade revisorer. 
Revisorernas skyldighet att granska bolagets förvaltning framgår av tredje paragrafen i 
Aktiebolagens (ABL) nionde kapitel och förvaltningsrevisionen regleras även i två 
Revisionsstandarder, nämligen RS 209 samt RS 570. I Aktiebolagslagens stadgas att det i 
revisionsberättelsen ska lämnas en särskild angivelse om huruvida förvaltningsberättelsen är 
upprättad i enlighet med årsredovisningens övriga delar. (ABL, 9 kap, 31 §) Revisionen utgör 
en slags garant för att redovisningen, inklusive förvaltningsberättelsen, ger en rättvisande bild 
över företagets ställning och resultat. Revisionen av företagsledningarnas framtidsprognoser 
är dock komplicerad eftersom tillförlitliga prognoser angående en osäker framtid är svåra för 
ledningen att genomföra såväl som för revisorn att granska. (Gröjer, 2002, s 124-125) 

I RS 570 vägleds revisorer gällande frågor som rör företagens fortsatta drift, eller going 
concern. Principen om företagets fortsatta drift används när årsredovisningen upprättas och 
inbegriper företagsledningens reflekterande angående förmågan att fortsätta sin verksamhet. 
Om företagsledningen i förvaltningsberättelsen uttrycker tvivel gällande fortsatt drift ska 
revisorn i sin revisionsberättelse lämna en särskild upplysning om detta för att fästa 
uppmärksamhet på detta tvivel. Om ledningen inte uttrycker sådana tvivel i 
förvaltningsberättelsen, eller om upplysningarna kring fortsatt drift är otillräckliga, ska 
revisorn göra ett uttalande med reservation eller uttala en avvikande mening. Detta om 
revisorn i motsats till ledningen betvivlar företagets fortsatta drift vill säga. I 
revisionsberättelsen ska i sådana fall en särskild hänvisning lämnas angående den väsentliga 
osäkerhetsfaktor som revisorn har uppmärksammat vilken föranlett revisorns tvivel. 
(Samlingsvolymen del 2, 2007, RS 570, 1, 33, 34 § §) 

Företagets ledning besitter den mest djupgående och företagsspecifika informationen. 
(Eisenhardt, 1989, s 58) Därav är ledningen välinformerad om de risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget väntas möta. Upplysningar om framtida risker och 
osäkerhetsfaktorer kan dock indikera en negativt laddad framtid för företaget. Detta kan få 
svåra konsekvenser för bolaget på så vis att viktiga intressenter såsom kreditgivare, 
leverantörer och kunder till exempel kan skrämmas bort. En potentiell långivare kan till 
exempel börja betvivla företagets framtida betalningsförmåga med utgångspunkt i de 
framtidsutsikter som delges i förvaltningsberättelsen och därmed ge avslag på 
låneansökningar. Ett sådant utslag kan i sin tur hindra företaget från att expandera eller i 
värsta fall leda till dess undergång. Företagsledningen har med andra ord ett betydande 
incitament att så länge det är möjligt utelämna negativ information om framtiden som kan 
anses skadlig för företaget och istället göra allt för att upprätthålla en ljus och optimistisk bild 
av företagets framtid. (Sandström 2004, s 2) 

Om ledningen i förvaltningsberättelsen uttrycker alltför negativt laddad information, såsom 
exempelvis ett tvivel på företagets fortsatta existens, finns en risk att de negativa 
framtidsutsikterna blir en självuppfyllande profetia. Detta förhållande fastställs i en belgisk 
studie utförd för onoterade bolag av Gaeremynck & Willekens (2003). Denna studie 
behandlar sambandet mellan en oren revisionsberättelse och konkurssannolikheten. När 
revisorn betvivlar företagets fortsatta existens ökar alltså konkursrisken. Detta beror på att 
företagets intressenter, såsom banker och leverantörer, så att säga inleder konkursen efter att 
ha tagit del av revisorns skeptiska framtidstro. På så vis riskerar själva tvivlet på företagets 
fortsatta existens att bli en självuppfyllande profetia. (Gaeremynck & Willekens, 2003, s 78) 
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Kapitel 4: Praktisk metod 
 
 

Denna studie bygger på en statistisk undersökning där en logistisk regression står för 
huvudrollen. Vi har använt Affärsdata för att få tag på finansiella nyckeltal samt 

förvaltningsberättelser för de sammanlagt 150 svenska onoterade aktiebolag med fler än 50 
anställda som ingår i denna studie. Vidare har vi använt statistikprogrammet SPSS i syfte att 

hantera och bearbeta vårt datamaterial på ett bra sätt. 
 

4.1 Övergripande metodik 
 
Denna undersökning bygger varken på intervjuer eller på enkätunderlag utan istället har vi 
valt att grunda vår studie på en statistisk undersökning. Vi har valt att kvantitativt studera 
huruvida förvaltningsberättelsen kan bidra till konkursförutsägelser. Vi kommer med andra 
ord att samla in datamaterial från konkursdrabbade företag såväl som från friska bolag i syfte 
att få tillgång till den informationen om företagens finansiella status som vi behöver för att 
kunna granska vårt problem. De resultat vi uppnår med denna undersökning bygger på 
statistiska samband mellan de oberoende förklaringsvariablerna och den beroende variabeln 
konkurs eller inte konkurs. Dessa samband granskas främst med hjälp av logistisk regression. 
 

4.2 Affärsdata 
 
Det register eller den förteckningen över målpopulationens enheter som forskaren använder i 
syfte att få tillgång till den nödvändiga informationen om undersökningsenheterna utgör 
studiens ram. (Dahmström, 2000, s 50) Vi har valt att använda databasen Affärsdata i syfte att 
få möjlighet att komma åt den finansiella information vi behöver från företagens 
årsredovisningar i form av nyckeltal, såväl som den icke-finansiella informationen bestående 
av förvaltningsberättelserna. Affärsdata har varit en viktig faktor för att kunna genomföra vår 
studie och denna databas utgör således studiens ram. Via Affärsdata får vi tillgång till hela vår 
population eftersom alla svenska aktiebolag finns registrerade i denna databas. Affärsdata får 
vi tillgång till via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida (www.ub.umu.se). 
 

4.3 Population 
 
Populationen representerar den grupp enheter, vars egenskaper och attityder forskaren är 
intresserad av att granska. (Dahmström, 2000, s 49) De enheter vi är intresserade att studera 
och applicera vårt resultat på är svenska onoterade aktiebolag med fler än 50 anställda. En 
motivering till dessa val följer här närmast. 
 
Valet att bara begränsa oss till svenska bolag är en följd av att vi valt att använda Affärsdata 
för att få tag i det finansiella och icke-finansiella datamaterialet vi behöver för denna studie. 
Denna databas ger oss tillgång till konkursföretags, såväl som överlevande företags, 
årsredovisningar. Affärsdata erbjuder endast årsredovisningar från svenska företag, varför vi 
inriktar oss på bolag som är verksamma på den svenska marknaden. 
 



 31

Aktiebolag utgör den vanligaste bolagsformen i Sverige och är därmed mest förekommande 
när det gäller företagskonkurser. (Koponen, 2003, s 27) Av de 5 791 företag som gick i 
konkurs under 2007 utgjordes 4 343 av aktiebolag, vilket påvisar aktiebolagens dominans i 
sammanhanget. (www.itps.se). Av den anledningen kändes det som en naturlig avgränsning 
att inrikta oss på aktiebolag. Anledningen till att vi valde att begränsa oss till en bolagsform 
var för att utesluta bolagsformen som konkurspåverkare. 
 
Vidare har vi valt att endast studera onoterade aktiebolag, delvis på grund av proportionerna 
mellan publika och icke-publika bolag. Enligt Affärsdata (2008-03-03) finns i dagsläget 904 
publika aktiebolag och hela 334 495 icke-publika aktiebolag i Sverige. Detta innebär att en 
övertygande majoritet av de överlevande företagen samt de konkursdrabbade bolagen som 
finns tillgängliga via Affärsdata utgörs av onoterade bolag. Vi beslöt oss tidigt för att inte 
beblanda noterade och onoterade bolag i denna studie av flera skäl. Först och främst har dessa 
två typer olika krav från marknaden gällande informationsrikedomen i årsredovisningarna. 
Detta anser vi skulle göra bedömningen av informationsvärdet i förvaltningsberättelserna för 
ett publikt respektive ett icke-publikt bolag olämplig. Dessutom innehar noterade bolag för 
det mesta helt andra förutsättningar och krav på sig jämfört med de onoterade bolagen varför 
vi anser att ett uteslutande av publika bolag kommer att ge oss mer pålitliga och representativa 
resultat. 
 
Vi har valt att utesluta mindre företag från denna studie eftersom dessa inte behöver nämna 
sina framtidsutsikter i förvaltningsberättelsen (ÅRL 6 kap 1 §). Det är just den delen av 
förvaltningsberättelsen som är intressant för vår studie. Av den anledningen har vi valt att 
fokusera på bolag med fler än 50 anställda eftersom dessa företag enligt Årsredovisningslagen 
inte går under benämningen mindre företag. Vi har valt att inte sätta någon övre gräns på 
antalet anställda eftersom personalmängden i sig inte är någonting vi kommer att ta hänsyn till 
i denna studie. Personalaspekten har således bara betydelse för att tillförsäkra att företaget 
omfattas av kravet på rapportering om framtidsutsikter. 
 

4.4 Urval 
 
När det gäller att välja ut de enheter som ska ingå i studien blir målet med studien angeläget. 
Vi är intresserade av att uppnå en viss bredd i undersökningen och att utifrån våra resultat 
kunna utläsa mönster som talar för eller mot förvaltningsberättelsens potentiella värde i 
konkursförutsägelsesammanhang. Mot bakgrund av detta skulle det vara optimalt att göra en 
totalundersökning där alla, eller i alla fall ett stort antal, bolag under en given tidsperiod 
undersöktes. På grund av först och främst tidsbrist anser vi dock inte att ett sådant massivt 
informationsunderlag vore praktiskt möjligt att analysera.  
 
För att kunna komma så nära en totalundersökning som möjligt brukar sannolikhetsurval 
förespråkas där informationsenheterna väljs ut helt på en slumpmässig basis utan inblandning 
av forskarens subjektiva bedömningar. Ett sådant urval ska representera den population det 
härstammar från. Syftet med denna urvalsvariant är med andra ord att garantera 
generaliserbarhet, genom att varje enhet ur populationen ska ha samma möjlighet att ingå i 
urvalet. (Johansson-Lindfors, 1993, s 92) 
 
Vi har valt att göra ett sannolikhetsurval i syfte att möjliggöra för en viss grad av 
generalisering av studiens resultat. Urvalsmetoderna skiljer sig dock delvis åt för 
konkursbolagen och kontrollgruppen beroende på att vi har varit tvungna att utesluta vissa av 
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konkursföretagen av den anledningen att deras senast publicerade årsredovisning innan 
konkursen trätt i kraft varit alltför gammal för att vara väsentlig. De respektive 
slumpmetoderna redogör vi för närmast i ordningen. 
 

4.4.1 Konkursbolag 
 
När vi valde ut konkursbolagen för denna studie sökte vi via databasen Affärsdata efter 
svenska onoterade aktiebolag med fler än 50 anställda som har gått i konkurs. Vår sökning 
resulterade i totalt 95 stycken inaktiva konkursdrabbade företag. Dessa bolag gick i konkurs 
någon gång mellan åren 2001 och 2004. Vi upptäckte att Affärsdata inte tillhandahåller 
årsredovisningar för företag som har trätt i konkurs tidigare än år 2001. Efter 2004 har inte 
några aktiebolag med fler än 50 anställda gått i konkurs i den meningen att de blivit 
avregistrerade. Det finns ett antal bolag som har gått i konkurs efter 2004 men som 
fortfarande är aktiva. Dessa bolag har vi dock valt att utesluta av just den anledningen att de 
fortfarande är aktiva och deras konkurser därmed inte är definitiva. På grund av 
informationsbristen beträffande de företagen som gått i konkurs tidigare än 2001 och bristen 
på inaktiva konkursdrabbade företag efter 2004 valde vi att lägga studiens fokus på 
tidsspannet mellan åren 2001 och 2004. För att Affärsdata endast ska lista konkursdrabbade 
företag och inte bolag som likviderats eller dylikt, använde vi tre så kallade tingsrättskoder, 
eller statuskoder, med numren 20, 21 och 25.  
 
Statuskoden 20 representerar konkurs inledd, vilket innebär att företaget är under avveckling. 
Koden 21, konkurs avslutad, innebär helt enkelt att bolaget har upphört att existera. 
Tingsrättskoden 25 representerar konkurs fortsätter. (www.bolagsverket .se) Dessa tre koder 
innefattar hela konkursförfarandet och på så vis utesluts inte några konkursbolag utan vi får 
tillgång till hela populationen. 
 
Vi valde således att endast studera företag som gått i konkurs och utelämnade därmed bolag 
som trätt i likvidation eller liknande. Visserligen skulle vi ha kunnat inkludera 
tvångslikviderade företag i studien, men eftersom Affärsdata inte gör skillnad på frivillig och 
tvångsmässig likvidation har vi valt att endast inbegripa konkursbolag. De företag som gått i 
frivillig likvidation kan ha haft en förhållandevis hälsosam ekonomi och inte dragits med 
konkurshot men ändå valt att lägga ned verksamheten. Sådana bolag anser vi inte vara 
representativa undersökningsenheter för vårt problem och vi valde därför att inte inkludera 
likviderade företag. En konkurs representerar den mest extrema formen av en finansiell kris 
och konkursbolagens nyckeltal borde därav vara som mest distinkta. Vi anser att det finns en 
risk att nyckeltal från företag som frivilligt likviderats skulle kunna förvirra mönster som 
annars skulle ha varit tydliga. 
 
För att vara intressant för denna studie satte vi upp som ett krav att den senast publicerade 
årsredovisningen innan företaget trätt i konkurs inte fick vara äldre än 18 månader gammal. 
Detta för att tidsspannet mellan senaste årsredovisningen och konkursen inte skulle bli alltför 
långt. En årsredovisning som presenterats tidigare än ett och ett halvt år före konkursen anser 
vi skulle ha en sämre prediktiv förmåga. Det säger sig självt att om det har förflutit en längre 
tidsrymd mellan årsredovisningen och konkursen blir informationsinnehållet därigenom mer 
osäkert. En konkurs kan drabba företaget ganska hastigt, vilket innebär att företagsledningen 
kanske inte hade insett situationens allvar när framtidsutsikterna redogjordes för, om 
redovisningen är alltför gammal. På så vis blir en förlegad årsredovisning ointressant ur 
konkursförutsägelsesynpunkt. Inom 18 månader före en konkurs anser vi dock att 
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företagsledningen med största sannolikhet borde vara medveten om situations allvar och 
därmed har möjligheten och skyldigheten att redovisa företagets verkliga framtidsutsikter. 
 
Kravet på en någorlunda färsk årsredovisning i förhållande till konkursdatumet medförde 
dock en viss inskränkning i slumpmässigheten i urvalet i och med att vi inte kunde använda 
slumpfunktionen i statistikprogrammet SPSS för att gallra ut vårt urval. Istället utgick vi från 
de 95 konkursbolagen och inkluderade de 50 första bolagen som det fanns en tillgänglig 
årsredovisning för och som inte överskred vår uppsatta 18-månadsgräns. Ett begränsat 
tidsspann mellan sista redovisningen och konkursen var inte ett möjligt kriterium för att söka 
fram konkursbolagen via Affärsdata. Därav fick vi göra detta manuellt. Vi anser dock inte att 
slumpmässigheten skadats alltför mycket av detta eftersom vi inte gjort några subjektiva 
bedömningar när vi valt ut våra 50 konkursbolag, utan helt enkelt inkluderat de 50 första 
bolagen med en tillräckligt färsk årsredovisning. 
 
Med tanke på att vi kommer att studera förvaltningsberättelsen såväl som nyckeltal samt 
analysera det insamlade datamaterialet från varje företag, anser vi den urvalsstorlek som 
skulle krävas för att i statistisk mening uppnå generaliserbara resultat skulle vara alltför 
tidskrävande och omfattande för denna uppsats. En begränsning på 50 konkursdrabbade bolag 
och 100 överlevande företag anser vi vara lämpligt för att kunna ändå kunna utläsa mönster 
och göra en samlad bedömning gällande förvaltningsberättelsens potentiella bidrag till 
konkursförutsägelser. 
 

4.4.2 Överlevande bolag 
 
För att hitta de 100 överlevande företagen som ska representera undersökningens 
kontrollgrupp med vilka konkursbolagen ska jämföras med användes Affärsdata. Precis som 
för de konkursdrabbade bolagen sökte vi efter svenska onoterade aktiebolag med fler än 50 
anställda. För kontrollgruppen slumpade vi fram 100 företag utifrån de totala 5 129 företagen 
med hjälp av slumpfunktionen i SPSS. I och med detta blir slumpmässigheten när det gäller 
urvalet av kontrollgruppen oklanderlig. Vart och ett av de 5 129 överlevande företagen har 
samma sannolikhet att bli utvalt. I syfte att minska påverkan av tidsfaktorn har vi valt att 
studera referensföretags årsredovisningar som publicerats inom samma tidsperiod som 
konkursbolagen presenterade sina sista årsredovisningar, det vill säga mellan åren 2001 och 
2004. På grund av avsaknad finansiell information från företagen tidigare än år 2003 utgick vi 
från räkenskapsåret 2003 när vi samlade in nyckeltal och framtidsutsikter från företagens 
förvaltningsberättelser. 
 
Vi valde att inte matcha företagen i kontrollgruppen med konkursbolagen vad gäller 
företagsstorlek eller bransch. Detta hade varit ett alternativ för att få referensföretagen att 
storleksmässigt och branschmässigt likna konkursbolagen och på så vis utesluta sådana 
eventuellt konkurspåverkande faktorer. Anledningen till varför vi valde att inte matcha 
urvalsgrupperna är för att detta skulle ha varit en alltför stor inskränkning i urvalets 
slumpmässighet. Eftersom vi har använt företagets storlek, representerad av 
balansomslutningen, som prediktiv faktor för konkurssannolikheten ville vi inte heller av den 
anledningen utesluta företag på grund av deras respektive storlek. 
 
Att vi inte valt att avgränsa oss till en viss typ av bransch utan jämför bolag som är 
verksamhetsmässigt olika kan kanske tyckas underligt, som att jämföra äpplen med apelsiner 
ungefär. Vi ser dock inte något större problem i detta. Ohlson (1980) menar till och med att 
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det kan vara till fördel att inte avgränsa studien till en viss bransch eftersom många variabler 
visar en mer representativ bild av olika marknader (Ohlson, 1980, s 112). Dessutom anser vi 
att ett urval baserat på en specifik industrisektor vore svåruppnåeligt med tanke på den 
begränsade tillgången på konkursbolag. En branschspecificering skulle innebära att vi kunde 
utesluta branschspecifika konkursfaktorer, men återigen skulle det bristande underlaget göra 
vårt urval extremt litet. Detta gör att vi måste acceptera en stor spridning när det gäller 
konkursföretagens samt de överlevande företagens respektive verksamhetsområden. 
 
Anledningen till varför vi valde att inkludera dubbelt så många referensföretag i denna studie 
jämfört med konkursdrabbade företag beror delvis på att det totala antalet överlevande företag 
är så pass mycket större än antalet konkursdrabbade bolag. Dessutom innebär ett större urval 
med referensbolag att jämförelsedatamaterialet blir mer representativt för populationen 
bestående av svenska onoterade aktiebolag med fler än 50 anställda. Denna grupp med 
överlevande bolag är menad att utgöra normen som vi sedan jämför de konkursdrabbade 
företagens nyckeltal och förvaltningsberättelser med. För att jämförelseföretagens nyckeltal 
och förvaltningsberättelser ska bli så verklighetstrogna som möjligt kan det vara motiverat att 
inkludera proportionellt sett fler bolag av den typen. Denna metod bestående av proportionellt 
sett olika urvalsstorlekar tillämpades även av bland andra Ohlson (1980). I denna studie 
ingick 105 konkursföretag och hela 2 058 överlevande företag (Ohlson, 1980, s 110). Även 
Skogsvik (1990) utgår från en proportionellt större grupp referensföretag. I Skogsviks studie 
ingick 51 så kallade ”failure companies” och 328 ”non-failure companies. (Skogsvik, 1990, s 
142) 
 

4.5 Förklaringsvariabler 
 
Vi har valt att tillägga förvaltningsberättelsen till de finansiella nyckeltalen i syfte att 
undersöka dess potentiella kontribution till de väletablerade prediktiva nyckeltalen. 
Nyckeltalen samt förvaltningsberättelserna utgör därmed denna studies oberoende variabler 
som ska användas för att förklara den beroende variabeln konkurs eller icke-konkurs.  Vi 
kommer i detta avsnitt att diskutera hur vi har valt att klassificera förvaltningsberättelserna, 
eller med andra ord vilken bedömningsmall vi har utgått från när vi har kategoriserat 
förvaltningsberättelsernas respektive framtidsutsikter. Innan dess ska vi dock diskutera valen 
av de finansiella nyckeltalen vi ska använda i syfte att förutsäga konkurser. 
 

4.5.1 Finansiella nyckeltal 
 
Vi har granskat ett stort antal tidigare studier på området för att avgöra respektive nyckeltals 
användbarhet vid konkursförutsägelser. Många vetenskapliga artiklar behandlar detta ämne 
och det finns en uppsjö av olika nyckeltalsvarianter som har använts tidigare i liknande 
sammanhang. Vi hade inledningsvis planer på att följa Altmans (1968) Z-modell till punkt 
och pricka, men eftersom vi är intresserade av att tillägga förvaltningsberättelsen till 
nyckeltalen kom vi fram till att en egen utformning med signifikanta finansiella nyckeltal vore 
mer lämpligt. Diverse mått som beskriver företagens storlek, finansiella struktur, likviditet 
samt lönsamhet är återkommande i vetenskapliga artiklar om konkursförutsägelser. Med 
utgångspunkt i bland annat Ohlsons studie från 1980 har vi valt ut fem nyckeltal, vilka vi 
diskuterade i det föregående kapitlet, som representationer av dessa fyra rekommenderade 
nyckeltalskategorier: 
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Storlek 
 

Finansiell struktur 
 

Kortsiktig likviditet Lönsamhet 

Balansomslutning Soliditet Kassalikviditet Bruttovinstmarginal 
   Räntabilitet på eget 

kapital 
 
 
För varje grundmått har vi valt ett nyckeltal som representation, förutom när det gäller 
lönsamhet där vi har använder två nyckeltal, nämligen bruttovinstmarginal och avkastning på 
eget kapital. Dessa två mått relaterar till olika delar av företagens årsredovisningar. 
Avkastning på eget kapital relaterar till kapitalet medan bruttovinstmarginalen skildrar 
resultatet. Detta innebär att måtten beskriver lönsamheten utifrån två olika perspektiv, vilket 
vi anser motiverar en inkludering av bägge nyckeltalen. När vi inledningsvis valde vilket 
nyckeltal som skulle representera lönsamheten relaterat till kapitalet velade vi mellan 
avkastning på totalt kapital och avkastning på eget kapital. Att valet föll på räntabilitet på eget 
kapital berodde delvis på vårt intressentperspektiv. Avkastningen på eget kapital är för 
aktieägarna ett väldigt viktigt mått på företagets förmåga att skapa mervärde för ägarna. Såhär 
i efterhand hade kanske avkastning på totalt kapital varit ett bättre val eftersom detta mått i ett 
antal studier visat sig vara signifikant i högre utsträckning än avkastning på eget kapital. 
Bland annat i studien av Charitou et al (2004) var detta fallet. Denna information tog vi dock 
del av först efter att vi framställt våra statistiska modeller. 
 
När det gäller kortsiktig likviditet stod vi inför valet mellan att använda balanslikviditet eller 
kassalikviditet. Att valet föll på kassalikviditet hade egentligen två orsaker. För det första har 
kassalikviditet framhållits som ett bättre alternativ än balanslikviditet av bland andra 
Engström (2002) av den anledningen att varulagret kan förvränga balanslikviditetens 
prediktionsförmåga. Som enskild konkursförutsägare har kassalikviditeten dock kritiserats av 
bland andra Gentry (1985). Mot bakgrund av de motstridiga åsikterna kring kassalikviditet 
och det faktum att måttet är så pass välanvänt inom detta område anser vi det vara väl värt att 
inkludera i vår studie. Eftersom vi inte förlitar oss enbart på kassalikviditeten utan beaktar 
måttet i växelverkan med de andra nyckeltalen kommer vi ifrån den kritik som har riktats mot 
dess prediktiva förmåga. Vår viktigaste motivering till nyttjandet av kassalikviditet istället för 
balanslikviditet är dock att Affärsdata inte tillhandahåller nyckeltalet balanslikviditet, till 
skillnad från kassalikviditet. Detta gjorde valet tämligen enkelt.  
 
Valet att använda balansomslutning som mått på företagets storlek motiveras bland annat av 
att Horrigan (1966) förespråkade detta mått på företagets storlek, men återigen var enkelheten 
det yttersta skälet till varför vi valde detta storleksmått. Balansomslutningen kan enkelt 
utläsas som företagens samlade tillgångar, eller alternativt summan av det egna kapitalet och 
de totala skulderna. Som mått på företagens finansiella struktur föll valet på soliditet, eftersom 
det är en tydlig indikator på företagets finansiella styrka. Vi hade inledningsvis en tanke på att 
även inkludera skuldsättningsgraden som mått på den finansiella strukturen, men eftersom 
Affärsdata inte tillhandahåller färdigkalkylerade skuldsättningsgrader gav vi upp den tanken. 
Dessutom är skuldsättningsgraden och soliditeten mått på i stort sett samma sak, varför vi 
anser att soliditeten räcker som mått på företagens finansiella struktur. 
 
Vi har överlag valt finansiella nyckeltal som har använts flitigt i tidigare studier kring 
konkursförutsägelser i syfte att uppnå signifikanta resultat för vår studie. Sannolikheten att 
våra resultat ska vara signifikanta anser vi ökar om vi motiverar våra nyckeltalsval med 
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väletablerad forskning. När vi valt ut vilka nyckeltal som ska ingå i denna studie har vi haft 
enkelhet som utgångspunkt. Denna utgångspunkt hade även Ohlson (1980) när han 
motiverade sitt val av nyckeltal (Ohlson, 1980, s 118). Vi hade som premiss att nyckeltalen 
skulle vara välkända och förhållandevis okomplicerade för att minska risken för feltolkningar. 
Eftersom vi har tillgång till Affärsdata valde vi att använda sådana nyckeltal som redan finns 
färdigräknade via denna databas. 
 
De nyckeltalen vi har valt ut kan beräknas på ett flertal olika tillvägagångssätt och av den 
anledningen anser vi att utnyttjandet av dessa färdiguträknade nyckeltal gör att vi uppnår en 
kontinuerlighet i nyckeltalskalkyleringen. Detta eftersom nyckeltalen är beräknade på ett 
konsekvent sätt av Affärsdata. Om vi istället skulle ha använt de nyckeltal som presenteras i 
företagens egna årsredovisningshandlingar skulle vi inte kunna garantera att nyckeltalen 
konstruerats på ett likvärdigt sätt, eftersom företagsledningen kan välja att göra uträkningar 
som framställer företagets finansiella hälsa i en otillbörligt positiv dager. Genom att använda 
nyckeltal som redan finns uträknade av en oberoende part sparar vi dessutom värdefull tid och 
vi slipper hamna i den sitsen att vissa företags årsredovisningar saknar information som krävs 
för att kunna beräkna ett specifikt nyckeltal. Detta medför att externt bortfall utesluts. 
 
Ännu ett alternativ hade varit att beräkna varje nyckeltal manuellt, men detta anser vi skulle 
innebära en ökad riskfaktor i form av den mänskliga faktorn. Vi anser att risken är större att vi 
efter en lång dags beräknande skulle begå ett misstag jämfört med dem som tillgodoser 
Affärsdata med nyckeltalen. Dessutom underlättas naturligtvis arbetet avsevärt i och med att 
vi får åtkomst till färdiguträknade nyckeltal. På så vis behöver vi inte avsätta viktig tid till mer 
eller mindre komplicerade kalkyleringar för alla 150 företagen i denna studie.  
 
Trots att vi inte beräknat nyckeltalen manuellt har vi valt att i teorikapitlet i samband med vår 
redogörelse av nyckeltalen presentera hur respektive nyckeltal vanligen beräknas. Detta för att 
förbättra läsarens intuitiva förståelse för dessa nyckeltal och vad de förmedlar. Nyckeltalen 
kan beräknas på fler sätt än de vi väljer att presentera i teorikapitlet, men vi har valt att lägga 
fram de enklaste varianterna av uträkningarna för varje nyckeltal för att inte förvirra läsarna 
alltför mycket. Dessa uträkningar överensstämmer dessutom med Affärsdatas beräkningssätt. 
Nu när vi har motiverat valen av de finansiella variablerna är det läge att diskutera denna 
studies viktigaste förklaringsvariabel, nämligen den kvalitativa variabeln 
förvaltningsberättelsen. 
  

4.5.2 Förvaltningsberättelsen 
 
För att kunna studera de sammanlagt 150 förvaltningsberättelserna som ingår i denna studie 
har vi kodat om dem enligt en skala bestående av tre olika steg representerade med siffrorna 
ett till tre. Det krävdes nämligen en omkodning av förvaltningsberättelserna till siffror för att 
möjliggöra en analysering av dem i statistikprogrammet SPSS. Vår indelning av 
förvaltningsberättelsernas innehåll i tre steg är gjord på en ganska subjektiv basis. I syfte att 
möjliggöra för en replikation av denna undersökning ska vi nu redogöra för den 
bedömningsmallen som vi utgick från när vi kategoriserade förvaltningsberättelsernas 
framtidsutsikter i tre grupper. 
 
Den första gruppen innebär att företagsledningen antingen inte har nämnt någonting alls om 
företagets framtida utveckling, eller också finns det en rubrik med namnet ”framtida utsikter” 
eller liknande men ingenting väsentligt om framtida risker, osäkerhetsfaktorer eller 
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möjligheter berörs. Istället kanske ledningen under den rubriken har redogjort för framtiden 
på ett så vagt sätt att det inte ger användaren av de finansiella rapporterna någon som helst 
information om de risker och möjligheter som företaget faktiskt står inför. Ett företag som 
trädde i konkurs strax efter att förvaltningsberättelsen publicerades skrev såhär under rubriken 
”framtiden”: ”Bolagets verksamhet kommer under innevarande år att bedrivas i likhet med 
tidigare år.” Sådan knapphändig och intetsägande information klassar vi som likvärdig med 
att ingen information om företagets framtida utveckling hade lämnats, det vill säga med en 
etta. 
 
Förvaltningsberättelser som klassats med en tvåa är sådana som enbart är uttryckta i positiva 
termer, hur dålig företagets ekonomiska hälsa än må vara. Kategori två står alltså för de 
förvaltningsberättelserna som endast beskriver möjligheter utan att nämna någonting alls om 
framtida risker. ”Styrelsen förväntar sig en positiv utveckling, säljkåren ska utökas och 
effektiviseras vilket bidrar till ökade försäljningsintäkter under året.” Detta är ett exempel på 
den enda framtidsinriktade informationen som meddelades till bolagets intressenter via 
förvaltningsberättelsen. Detta företag gick i konkurs ett år senare. 
 
Det tredje och sista steget i vår bedömningsmall representerar sådana företagsledningar som 
utöver framtida möjligheter redogör för risker och problemområden som företaget står inför. 
”Resultatet för verksamhetsåret återspeglar en vikande och prispressad marknad. Bolaget har 
under året förbättrat sitt rörelseresultat markant. Den pågående rationaliseringsprocessen 
kommer att fortgå och under verksamhetsåret 2004 beräknas bolaget kunna redovisa ett 
positivt rörelseresultat.” Denna förvaltningsberättelse exemplifierar kategori tre. Ett annat 
exempel på ett företag vars förvaltningsberättelse passar in i den tredje kategorin beskriver 
framtiden såhär: ”Andra halvåret 2001 präglades av en markant vikande efterfrågan vad 
gäller konsulttjänster och vi ser ingen förbättring för första halvåret 2002.” Detta 
konkursdrabbade företag fortsätter att skildra hur de ser på framtiden i en ganska nedstämd 
ton och beskrivningen av framtida möjligheter är kortfattad. Dessa två förvaltningsberättelser 
klassades alltså som kategori tre eftersom företagsledningarna utöver framtida möjligheter 
faktiskt också redogör för problemområden och osäkerhetsfaktorer som de respektive 
företagen står inför. 
 

4.6 Databearbetning  
 
Som vi nämnde tidigare samlade vi in vårt datamaterial med hjälp av databasen Affärsdata. 
När vi hade fått tillgång till våra utvalda nyckeltal samt kategoriserat förvaltningsberättelserna 
för de sammanlagt 150 företagen som ingår i denna studie förde vi över datamaterialet till 
statistikprogrammet SPSS för bearbetning och analysering. De finansiella nyckeltalens 
numeriska karaktär möjliggjorde en simpel hantering. Vi kopierade helt enkelt nyckeltalen 
direkt från Affärsdata. Förvaltningsberättelserna som inte är uttryckta i numeriska termer 
krävde dock en omkodning, vilken vi redogjorde för i föregående avsnitt, innan vi kunde 
bearbeta och analysera denna variabel. 
 

4.6.1 Preliminär databearbetning  
 
Innan datamaterialet analyseras är det av största vikt att forskaren tar vissa faktorer i 
beaktande. Om forskaren direkt skulle ge sig i kast med regressionsanalyser eller dylikt finns 
en risk att denne blir bedragen av sina egna resultat och därmed drar olämpliga slutsatser. 
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(Andersson et al, 2007, s 25) För att undvika ett sådant förfarande inledde vi vår dataanalys 
med att ta hänsyn till två sådana preliminära faktorer, nämligen outliers och multikollinearitet.  

4.6.1.1 Outliers 

För att inte låta sig luras när datamaterialet studeras är det viktigt att ta hänsyn till eventuella 
extremvärden, så kallade outliers, i materialet. Outliers är sådana extrema observationer som 
starkt kan påverka korrelationen mellan variabler och om de inte beaktas kan vilseleda 
forskaren. (Dahmström, 2000, s 163) För att undvika detta bör outliers uppmärksammas och 
åtgärdas innan forskaren ger sig i kast med att bestämma regressionssamband. (Andersson et 
al, 2007, s 25)  
 
Genom att lista samtliga observationer av varje nyckeltal i en frekvenstabell fick vi snabbt en 
överblick av datamaterialet och kunde enkelt identifiera de mest extrema värdena i vårt 
datamaterial. Vi använde också så kallade spridningsdiagram för att ”plotta” alla 
observationer i syfte att på ett enkelt sätt urskilja outliers. I ett spridningsdiagram blir dessa 
extremvärden extra tydliga. Figur 4.1 visar ett exempel på hur outliers kunde upptäckas för 
nyckeltalet balansomslutning för de överlevande, eller friska, företagen. Pilarna indikerar två 
sådana extremvärden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De outliers som var närvarande i vårt datamaterial behandlade vi genom att ersätta de allra 
mest extrema värdena med det värde som låg närmast våra outliers. För att inte snedvrida 
resultatet ersatte vi outliers proportionellt sett lika mycket åt båda hållen. När det gäller 
balansomslutningen till exempel eliminerade vi två outliers i början och slutet på 
frekvenstabellen och ersatte dessa med värden som låg närmast de respektive extremvärdena. 
Resultatet av vår behandling av extremvärdena var dock marginell. Den logistiska 
regressionsmodellens förklaringsgrad blev faktiskt aningen lägre. Trots detta tycker vi att det 
är viktigt att beakta dessa outliers för att kunna göra mer generella bedömningar av resultatet. 
Efter att datamaterialet justerats för outliers testade vi korrelationerna mellan de oberoende X-
variablerna.  

4.6.1.2 Multikollinearitet 

De oberoende förklaringsvariablerna i en statistisk modell, det vill säga X-variablerna, ska 
förklara den beroende variabeln Y. I vårt fall representerar soliditet, bruttovinstmarginal, 
avkastning på eget kapital, balansomslutning, kassalikviditet och förvaltningsberättelsen de 
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oberoende X-variablerna, vilka ska förklara Y-variabeln konkurs. Ju högre korrelation desto 
bättre förklarar X-variablerna den beroende variabeln. Däremot bör inte de oberoende 
variablerna vara korrelerade med varandra. X-variabler som är starkt korrelerade utgör ett 
problem vid analysen eftersom det inte går att avgöra vilken av X-variablerna som påverkar 
Y-variabeln. Detta problem benämns multikollinearitet. En tumregel säger att ingen av de 
oberoende variablerna bör vara korrelerade till en annan oberoende variabel till mer än 0,70. 
(Tabachnick & Fidell, 2007, s 90) Vi testade multikollinearitet för de kontinuerliga variablerna 
med hjälp av Pearsons korrelationstest. Resultatet av detta test redogör vi för i nästkommande 
kapitel. 

4.6.2 Signifikansanalys 
 
Efter att den preliminära databearbetningen avklarats granskade vi de finansiella nyckeltalens 
medelvärden, standardavvikelser samt signifikansnivåer. Standardavvikelserna beskriver 
spridningen runt respektive medelvärde, eller mer bokstavligt ”den genomsnittliga avvikelsen 
mellan observationerna och medelvärdet” (Dahmström, 2000, s 46). För varje enskilt 
nyckeltal beskriver alltså standardavvikelsen variationen i de två grupperna, det vill säga 
konkurs eller inte konkurs.  
 
Eftersom bägge grupperna består av fler än 30 informationsenheter kan vi anta att grupperna 
är approximativt normalfördelade, vilket innebär att den så kallade centrala gränsvärdessatsen 
kan användas. Detta betyder att 95 procent av fördelningen ligger inom ett avstånd på 1,96 
standardavvikelser från medelvärdet. (Dahmström, 2000, s 190-191) Konfidensintervallet är 
alltså satt till 95 procent, vilket innebär att de variablerna som uppvisar en signifikansnivå 
som ligger under 0,05 kan klassas som statistiskt säkerställda bevis för att förklara en 
konkurs. 
 
Vi har till en början genomfört ett t-test, eller ett så kallat Independent samples test, för att 
utreda våra kontinuerliga variablers individuella signifikansnivåer när det gäller att förutsäga 
konkurser. Kontinuerliga variabler är kvantitativa och kan anta vilket värde som helst 
(Dahmström, 2000, s 25). Förvaltningsberättelsens signifikans för konkursförutsägelser kan 
dock inte bestämmas enligt samma signifikanstest som de finansiella nyckeltalen, vilket beror 
på att förvaltningsberättelsen som variabel inte kan klassas som kontinuerlig. 
Förvaltningsberättelsen kan med andra ord inte anta alla värden till skillnad från de finansiella 
nyckeltalen. För att kunna avgöra förvaltningsberättelsens signifikans gjorde vi därför ett så 
kallat Chi2-test. 
 

4.6.3 Logistisk regressionsanalys 
 
Efter att vi åtgärdat outliers, uteslutit multikollinearitet samt granskat samtliga variablers 
individuella signifikans för konkursförutsägelser gav vi oss i kast med den logistiska 
regressionsanalysen där de oberoende variablernas sätts ihop i en modell för att tillsammans 
avgöra hur väl de kan användas för att förutspå konkurser. Vi var intresserade av att göra 
någon sorts sambandsanalys i denna undersökning där de oberoende variablerna kunde testas i 
syfte att avgöra huruvida de kan förutse en konkurs. Att vi valde att göra en logistisk 
regressionsanalys var inte någon slump, utan motiveras bland annat av att den logistiska 
regressionen är en icke-linjär regressionsmodell. Det är nämligen viktigt att inte använda en 
linjär regressionsmodell när den beroende variabeln är dikotom, det vill säga att den bara kan 
anta två värden (Tabachnick & Fidell, 2007, s 90). I vårt fall kan den beroende variabeln bara 
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anta de två värdena konkurs och inte konkurs. Därför utesluts en linjär regressionsmodell och 
valet föll istället på logistisk regression. 
 
Ytterligare en motivering för valet att använda en logistisk regressionsmodell i denna studie är 
att Ohlson (1980) använde samma metod. Logistisk regression har alltsedan 1980-talet 
använts i hög utsträckning för att förutsäga konkurser. (Charitou et al, 2004, s 467) Eftersom 
Ohlsons studie har många likheter med denna undersökning i övrigt och att metoden är så 
pass välanvänd i liknande studier anser vi logistisk regression vara lämpligt även för oss. 
  
Det faktum att den beroende variabeln är dikotom, eller binär med ett annat ord, är dock den 
viktigaste anledningen till varför vi valt att använda logistisk regression som verktyg för att 
studera vårt problem. Den logistiska regressionsmodellen nyttjar de oberoende variablernas 
samband för att förutsäga sannolikheten för utfallet på den dikotoma variabeln. I 
konkursförutsägelsesammanhang innebär detta med andra ord att den logistiska regressionen 
väger samman de finansiella nyckeltalen, samt förvaltningsberättelsen i vårt fall, och ger varje 
företag ett sorts poäng vilket avgör huruvida det enskilda företaget ska klassificeras som ett 
konkursbolag eller ett företag som inte bör drabbas av konkurs. (Charitou et al, 2004, s 478) 
Logistiska regressionsmodeller är främst avsedda för kvantitativa variabler (Tabachnick & 
Fidell, 2007, s 437) men genom att använda så kallade dummyvariabler möjliggörs även en 
inkludering av den kvalitativa variabeln förvaltningsberättelsen i modellen.  
 
Dummyvariabler medför att kvalitativa variabler kan kvantifieras. Som vi nämnde tidigare har 
vi kategoriserat företagens förvaltningsberättelser i tre steg beroende på berättelsens 
informationsvärde och grad av positiv framtidstro från ledningen. Dessa tre steg kan dock inte 
jämföras med de kontinuerliga variablernas olika värden eftersom det är vi som har bestämt 
värdet på respektive förvaltningsberättelse och variabeln är begränsad till dessa tre utfall. 
Genom att använda dummyvariabler har vi kunnat komma ifrån denna problematik. 
Omkodningen av förvaltningsberättelsen till dummyvariabler innebär att för vart och ett av de 
tre stegen skapas en serie av dikotomer, som bara kan anta två värden. På så vis begränsas 
sambandet mellan de dikotoma variablerna och de andra variablerna till linjära samband 
(Tabachnick & Fidell, 2007, s 437). I och med denna omkodning kan förvaltningsberättelsen i 
princip betraktas som de övriga kontinuerliga variablerna i regressionsmodellen. 
 
Utöver omkodningen av förvaltningsberättelsen till dummyvariabler stötte vi egentligen bara 
på ytterligare ett bekymmer inom ramen för den logistiska regressionen. Balansomslutningen 
i sin naturliga form består av väldigt stora värden i förhållande till de övriga variablerna i 
modellen. Det säger sig självt att det kan uppstå problem när en variabel såsom 
balansomslutningen med värden på åtskilliga miljonbelopp ska relateras till exempelvis en 
variabel såsom soliditet med ett medelvärde på kanske 25. För att lösa detta problem 
omvandlades balansomslutningen med hjälp av så kallade naturliga logaritmer till betydligt 
lägre belopp. Detta kunde enkelt genomföras i programmet Excel. Med hjälp av naturliga 
logaritmer lyckades vi möjliggöra balansomslutningens inkludering i den logistiska 
regressionsmodellen. Logaritmeringen av balansomslutningen minskar inte bara beloppen i 
absoluta tal utan medför även att en värdeökning från exempelvis två till tre miljoner får 
större betydelse än vad en ökning mellan 22 och 23 miljoner får. Med hjälp av naturliga 
logaritmer har vi alltså ”dragit ihop” värdena på variabeln balansomslutning i den meningen 
att skillnaderna mellan de olika observationerna har minskat i absoluta tal.  
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Kapitel 5: Empiri 
 

För att inte bli vilseledda av våra statistiska samband valde vi att inledningsvis åtgärda 
outliers samt utreda multikollinearitet bland de finansiella nyckeltalen. Därefter testade vi 

variablernas signifikans när det gäller konkursförutsägelser, först enskilt med hjälp av ett t-
test och sedan gemensamt i den logistiska regressionsmodellen. 

 

5.1 Preliminär dataanalys  
 
Innan vi presenterar målsättningen med detta kapitel, nämligen den logistiska 
regressionsanalysen, visar vi vår preliminära databearbetning som består av beaktande av 
outliers samt multikollinearitet.  
 
 
 Originalvärden Behandlade värden 
Soliditet (3 värden) -41.40, -38.07, -35.73 

 78.08, 82.51, 87.09 
-15.09 
73.76 

Balansomslutning (2 värden) 234, 2 783 
11 328 800, 12 887 000 

3 459 
3 576 429 

Bruttovinstmarginal (1 värden) -122.55 
207.81 

-121.55 
30.14 

Räntabilitet på eget kapital (2 
värden) 

-7 355.36, -7 153 
3 400.98, 4 752.50 

-2 576.87 
392.43 

Kassalikviditet (1 värden) 16.93 
606.86 

24.28 
344.01 

 
 
 
Figur 5.1 visar vilka extremvärden som existerade i vårt datamaterial samt vilka värden vi 
ersatte dessa outliers med. När det gäller räntabilitet på eget kapital till exempel påträffades 
två extremt låga värden, nämligen -7 355,36 samt -7 153. Dessa ersattes med det värde som 
låg närmast extremvärdena, det vill säga -2 576,87. För att inte snedvrida resultatet ersattes 
proportionellt sett lika många observationer på andra sidan av registret. Behandlingen av 
outliers var marginell men nödvändig för att inte få missvisande resultat. 

Figur 5.2 Korrelationstest 

Figur 5.1 Outliers 
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Figur 5.2 visar vårt korrelationstest. Enligt detta test är alla kontinuerliga förklaringsvariabler 
positivt korrelerade, vilket innebär att variablerna följs åt. Starkast korrelation föreligger 
mellan nyckeltalen soliditet och kassalikviditet. Sambandet mellan dessa två X-variabler är 
0,569. Med andra ord förklarar soliditeten och kassalikviditeten till 56,9 procent samma sak. 
Soliditeten är även korrelerad med balansomslutningen till 0,314. Bruttovinstmarginalen och 
avkastning på eget kapital (Re) är korrelerade till 0,371. Eftersom inga X-variabler är 
korrelerade med varandra till mer än 0,70 kan variablerna anses vara oberoende och vi kan 
därmed i fortsättningen i princip bortse från risken med multikollinearitet. 
 

5.2 Signifikansanalys 
 
Efter att risken för multikollinearitet beaktats och datamaterialet justerats för extremvärden är 
det dags att presentera studiens resultat. Vi kommer att inleda med att presentera de 
finansiella nyckeltalens värden. Förvaltningsberättelsen är inte medräknad i de första två 
testen, vilka visas i figurerna 5.3 och 5.4, utan denna variabel särbehandlas till en början på 
grund av sin kvalitativa karaktär. Vi återkommer till förvaltningsberättelsens förklaringsgrad i 
det så kallade chi2-testet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.3 visar de finansiella nyckeltalens respektive medelvärden (means), samt 
standardavvikelser (standard deviations) för bägge företagsgrupperna, det vill säga de 50 
konkursbolagen och de 100 överlevande företagen. När det gäller balansomslutningen har vi 
här inkluderat både balansomslutningen i absoluta tal samt den logaritmerade varianten. För 
den logaritmerade balansomslutningen, inom gruppen med konkursdrabbade företag, ligger 
medelvärdet på 10, 0342 med en standardavvikelse på 0,94283. Detta innebär att 95 procent 
av företagen ligger inom ett intervall på 10,0342 ± 0,94283, förutsatt att gruppen är 
normalfördelad. Den icke-logaritmerade varianten uppvisar betydligt större standardavvikelse, 

Figur 5.3 Medelvärden och standardavvikelser 
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vilket är helt naturligt eftersom logaritmeringen drar ihop värdena på nyckeltalet. Störst 
standardavvikelse av alla nyckeltal uppvisar avkastningen på eget kapitel. 
 
Medelvärdena för de båda grupperna konkurs samt inte konkurs bör helst skilja sig åt 
eftersom detta då betyder att konkursbolagens nyckeltal skiljer sig från de överlevande 
företagens nyckeltal. Båda gruppernas medelvärden i den logaritmerade varianten av 
balansomslutningen ligger förhållandevis nära varandra, vilket delvis beror just på att vi 
använt naturliga logaritmer. Skillnaden är betydligt större i den balansomslutning som består 
av ursprungsbeloppen. Medelvärdena för nyckeltalet avkastning på eget kapital (Re) är 
distinkt åtskilda. För de konkursdrabbade företagen ligger medelvärdet på -288,7146 medan 
medelvärdet på samma nyckeltal för de friska företagen är 21,5737. Den väldigt höga 
standardavvikelsen medför dock att säkerheten i denna markanta åtskillnad försämras en 
aning. Även medelvärdena för bruttovinstmarginalen, soliditeten och kassalikviditeten skiljer 
sig markant åt mellan konkursbolagen och de överlevande företagen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta t-test visar respektive finansiellt nyckeltals signifikansnivå. Enligt detta test är varje 
nyckeltal signifikant när det gäller konkursförutsägelser, åtminstone när deras 
prediktionsförmåga testas enskilt. Detta kan utläsas ur t-testet som att samtliga 
signifikansnivåer ligger under 0,05. De kontinuerliga variablerna är med andra ord enskilt 
signifikanta med ett 95-procentigt konfidensintervall. Variablernas gemensamma 
förklaringsgrad presenteras i ett senare i detta kapitel i samband med att den logistiska 
regressionen redogörs för. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4 De kontinuerliga variablernas signifikansnivåer enligt t-testet 
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Figur 5.5 Antal förvaltningsberättelser i respektive kategori för konkursbolagen 
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Figurerna 5.5 och 5.6 visar fördelningen av antalet förvaltningsberättelser i respektive 
kategori. Andelen förvaltningsberättelser som helt saknar information angående företagets 
framtidsutsikter eller beskriver dessa på ett intetsägande vis, det vill säga kategori nummer ett, 
utgör 40 procent för konkursbolagen och 47 procent för de överlevande företagen. 34 procent 
av företagsledningarna för de konkursdrabbade företagen beskriver framtiden i väldigt 
positiva ordalag och nästan lika stor andel, närmare bestämt 41 procent, av de överlevande 
bolagens företagsledningar nämner bara positiv information om framtiden. Bara 26 procent av 
de företag som gick i konkurs tog upp framtida risker och problemområden i sina 
framtidsutsikter. Motsvarande andel för de icke-konkursdrabbade företagen var tolv procent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Chi2-testet går det inte att med statistisk säkerhet avgöra om skillnaden mellan 
tillstånden konkurs och inte konkurs kan utläsas med hjälp av förvaltningsberättelsen. Detta 
innebär att förvaltningsberättelsen som helhet inte är signifikant inom ett 95-procentigt 
konfidensintervall, eftersom signifikansnivån ligger på 0,095 vilket överstiger den kritiska 
gränsen 0,05. Signifikansnivån faller dock innanför ett 90-procentigt konfidensintervall, där 
den kritiska gränsen ligger på 0,10, varför dess förklaringsgrad inte kan bortses från. Med ett 
90-procentigt konfidensintervall är förvaltningsberättelsen alltså enskilt signifikant för att 
förutsäga konkurser. Huruvida berättelsen är signifikant i sällskap med de finansiella 
nyckeltalen kommer vi till nu när de logistiska regressionsresultaten presenteras. 
 

5.3 Logistisk regression 
 
Den logistiska regressionen utgör det huvudsakliga ändamålet med detta kapitel, och för 
denna studie. Denna regression presenteras i två olika figurer med numren 5.8 samt 5.9. 

Figur 5.7 Chi2 – test av förvaltningsberättelsens signifikans 
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Figur 5.6 Antal förvaltningsberättelser i respektive kategori för de överlevande bolagen 



 45

 
 
 
Figur 5.8 visar hur väl den logistiska regressionen lyckas klassificera de 150 bolagen som 
konkursbolag eller överlevande företag. Denna klassificering görs enbart med hänsyn till de 
finansiella nyckeltalen och förvaltningsberättelserna för respektive företag. Genom att väga 
samman varje enskilt företags värden på förklaringsvariablerna placerar modellen företagen 
antingen i kategorin konkursbolag eller i kategorin icke-konkursbolag. Den sammanlagda 
procentsatsen på 84,7 visar modellens totala förklaringsgrad. Detta innebär att i 84,7 procent 
av fallen är företagen placerade i rätt grupp, det vill säga konkurs eller inte konkurs. Enligt 
denna modell är 94 av de sammanlagt 100 överlevande företagen rätt kategoriserade. Dessa 
företag gick inte i konkurs i verkligheten vilket överensstämmer med modellen. Enligt vår 
logistiska regression borde de med andra ord inte heller ha gått i konkurs baserat på deras 
respektive nyckeltal. Sex av de 100 friska företagen borde dock ha gått i konkurs enligt vår 
modell, trots att de överlevde i verkligheten. Dessa är med andra ord felplacerade. På samma 
sätt är 33 av de sammanlagt 50 konkursdrabbade företagen rätt placerade, medan 17 bolag är 
felplacerade. Dessa 17 konkursdrabbade bolag borde alltså mot bakgrund av nyckeltalen och 
förvaltningsberättelserna ha överlevt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classification Tablea

94 6 94,0

17 33 66,0

84,7

Observed
Inte konkurs

konkurs

Overall Percentage

Step 1
Inte konkurs konkurs

Percentage

Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 

Figur 5.8 Logistisk regression, klassifikationer 

Figur 5.9 Logistisk regression, signifikansnivåer samt koefficienter 
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Figur 5.9 visar bland annat signifikansnivåerna för respektive variabel i modellen. 
Skillnaderna i signifikansnivåerna i denna figur jämfört med i t-testet beror på att den 
logistiska regressionen väger samman alla variabler när signifikansnivåerna testas. När det 
gäller de kontinuerliga variablerna är balansomslutningen, soliditeten och 
bruttovinstmarginalen signifikanta för att förutse konkurser. Kassalikviditeten och 
räntabiliteten på eget kapital är dock inte signifikanta enligt den logistiska 
regressionsmodellen. Genom att utesluta bruttovinstmarginalen ur modellen blev dock 
kassalikviditeten signifikant med ett 95-procentigt konfidensintervall. Räntabiliteten på eget 
kapital hamnade just utanför samma konfidensintervall med en signifikansnivå motsvarande 
0,065 när bruttovinstmarginalen eliminerades. Detta kan observeras i figur 3 i bilagan. 
 
Förvaltningsberättelsen visas tre gånger i den logistiska regressionen på grund av 
omkodningen till dummyvariabler. Det värdet som visas först i ordningen gäller för 
förvaltningsberättelsen som helhet, det vill säga utan att ta hänsyn till indelningen av 
förvaltningsberättelsernas innehåll. Signifikansnivån för förvaltningsberättelsen som helhet är 
alltså 0,107. Detta värde skiljer sig endast marginellt från berättelsens signifikansnivå enligt 
Chi2-testet som uppgick till 0,095. Skillnaden mellan dessa två signifikansnivåer bottnar i att 
den logistiska regressionen testar förvaltningsberättelsens signifikans i kombination med 
övriga variabler i modellen. På samma sätt som de kontinuerliga variablernas 
signifikansnivåer försämras en aning när de testas i en regression jämfört med det individuella 
t-testet, minskar förvaltningsberättelsens signifikans marginellt när de andra variablerna tas 
hänsyn till, komparerat med det individuella Chi2-testet. 
 
Förvaltningsberättelsen har vi som sagt kategoriserat i tre grupper. I den logistiska 
regressionsmodellen utgör den första kategorin ett jämförelsevärde med vilket de andra två 
kategorierna jämförs. Denna kategori, som består av förvaltningsberättelser vars 
framtidsutsikter är intetsägande eller frånvarande, är dock inte synbar i modellen. Raden i 
figur 5.9 med namnet ”Förvaltningsberättelsen (1)” representerar vår andra kategori, det vill 
säga förvaltningsberättelser uttryckta i positiva termer. Denna kategori är inte signifikant 
enligt den logistiska regressionen. ”Förvaltningsberättelsen (2)” som representerar vår tredje 
kategori, nämligen framtidsutsikter som inte bara beaktar möjligheter utan även risker och 
osäkerhetsfaktorer, är däremot signifikant till 0,036 i den logistiska regressionsmodellen. 
Förvaltningsberättelser med ett sådant informationsinnehåll är alltså signifikant för 
konkursförutsägelser med ett 95-procentigt konfidensintervall. 
 
Den logistiska regressionsmodellen visar också koefficienterna, eller sambanden med ett 
annat ord, för de oberoende variablerna i förhållande till den beroende variabeln konkurs eller 
inte konkurs. När det gäller de finansiella nyckeltalens korrelationer till den beroende 
variabeln uppvisas ett negativt samband. Detta betyder att om balansomslutningen, 
soliditeten, kassalikviditeten, bruttovinstmarginalen eller räntabiliteten på eget kapital ökar, 
minskar risken för konkurs. Detta kan dock enbart säkerställas för de nyckeltalen som 
bevisats vara signifikanta i sammanhanget. Balansomslutningen är det nyckeltal som visar 
högst negativ korrelation med den beroende variabeln. Dessa korrelationer kan utläsas i 
kolumnen med namnet ”B”. ”Förvaltningsberättelsen (2)” är i motsats till de finansiella 
nyckeltalen positivt korrelerad med den beroende variabeln. Detta innebär att konkursrisken 
ökar om förvaltningsberättelsen utöver möjligheter även ger uttryck för framtida risker och 
osäkerhetsfaktorer. 
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Kolumnen med namnet ”Exp B” längst ut till höger i modellen påvisar också sambanden 
mellan de oberoende variablerna gentemot den beroende variabeln. Om värdet på någon 
variabel hade varit 1,0 skulle det innebära att X-variabeln inte påverkar Y-variabeln till någon 
som helst grad. Ett värde större än 1,0 skulle i vårt fall innebära att exempelvis en ökad 
soliditet skulle innebära ökade odds för att företaget skulle gå i konkurs. Ett värde mindre än 
1,0 vilket gäller för alla de finansiella nyckeltalen i vår undersökning, innebär att ett ökat 
värde på dessa variabler minskar oddsen att företaget ska gå i konkurs. Den logistiska 
regressionen visar att förvaltningsberättelser som redogör för risker och osäkerhetsfaktorer, 
representerade i modellen som ”Förvaltningsberättelsen (2)”, ökar konkursrisken fem gånger. 
Förvaltningsberättelser som är uttryckta i enbart positiva ordalag ökar konkursrisken med 
1,348 gånger enligt denna modell, men eftersom den kategorin inte är signifikant bortser vi 
från detta. Vi kommer i nästkommande avsnitt att utveckla och diskutera dessa resultat samt 
relatera resultaten till tidigare forskning på området. 
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Kapitel 6: Analys 
 
 
Enskilt är alla finansiella nyckeltal signifikanta inom ett 95-procentigt konfidensintervall och 
förvaltningsberättelsen är enskilt signifikant inom ett 90-procentigt konfidensintervall. Enligt 

den logistiska regressionen är balansomslutningen, soliditeten och bruttovinstmarginalen 
signifikanta för att förutsäga konkurser och förvaltningsberättelser som beskriver framtida 

risker är också signifikanta och ökar konkursrisken fem gånger. 
 

6.1 Inledande analys 
 
Vår preliminära dataanalys påvisade förekomsten av ett litet antal outliers, vilka åtgärdades 
för att inte få missvisande resultat. Multikollinearitet beaktades med hjälp av en 
korrelationsmatris som visade sambanden mellan de oberoende kontinuerliga variablerna 
enligt Pearsons korrelation. Vi kunde utläsa positiva samband i olika hög grad mellan 
samtliga X-variabler, men ingen korrelation översteg den kritiska gränsen på 0,70 varför 
multikollinearitet i princip kunde avfärdas. Om två variablers korrelation till varandra hade 
överstigit den gränsen hade vi övervägt att i fortsättningen utesluta en av dessa två variabler. 
Eftersom detta inte var fallet gick vi vidare som planerat med samtliga variabler inkluderade.  
 
De två grupperna konkursbolag samt icke-konkursbolag uppvisade medelvärden för de 
finansiella nyckeltalen som skiljde sig åt i ganska stor utsträckning, vilket åskådliggjordes i 
figur 5.3 i föregående kapitel. Konkursbolagens nyckeltal skiljer sig alltså ganska markant 
från de överlevande företagens nyckeltal. Detta visar att det är fullt möjligt att utläsa tydliga 
skillnader i nyckeltalen för företag som närmar sig en konkurs jämfört med bolag som går bra. 
Dessa skillnader talar för att nyckeltalen är användbara vid konkursförutsägelser. 
 
Vår inledande signifikansanalys visade att samtliga finansiella nyckeltal enskilt är signifikanta 
för att förutsäga konkurser med ett 95-procentigt konfidensintervall. Förvaltningsberättelsen 
är enligt Chi2-metoden signifikant inom ett 90-procentigt konfidensintervall, men överstiger 
gränsen 0,05 och är därmed inte signifikant med ett 95-procentigt konfidensintervall. 
Variablerna är alltså signifikanta när de testas enskilt, men de måste testas gemensamt för att 
det ska vara möjligt att uttala sig om variablernas förklaringsgrad när det gäller 
företagskonkurser. Detta utredde vi med hjälp av en logistisk regressionsmodell.  
 
Vi kommer att i den resterande delen av detta analyskapitel fokusera främst på den logistiska 
regressionen och de resultat som vi erhöll via denna modell, när vi diskuterar variablernas 
bidrag till konkursförutsägelser. Detta av den anledningen att den logistiska 
regressionsmodellen väger samman alla variabler när den testar deras möjligheter att förutspå 
konkurser.  
 

6.2 Logistisk regressionsanalys 
 
Den logistiska regressionsmodellen lyckades klassificera 84,7 procent av de 150 bolagen i rätt 
kategori, det vill säga som konkursbolag eller överlevande företag. 84,7 procent anser vi vara 
en tillräckligt hög förklaringsgrad för att kunna styrka X-variablernas gemensamma giltighet 
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och relevans när det gäller att förutsäga konkurser. Detta delvis motiverat av att den logistiska 
regressionsmodellen i studien av Charitou et al (2004) hade en snäppet lägre förklaringsgrad, 
närmare bestämt 83 procent. Klassificering av de 150 bolagen gjordes enbart med 
utgångspunkt i de variabler som vi inkluderade i modellen. Modellen placerar med andra ord 
företagen antingen i kategorin konkursbolag eller i kategorin icke-konkursbolag efter att ha 
vägt samman varje enskilt företags värden på förvaltningsberättelsen och de övriga finansiella 
nyckeltalen. Enligt den logistiska regressionsmodellen borde 94 av de 100 friska bolagen ha 
överlevt baserat på förvaltningsberättelsernas innehåll samt nyckeltalens värden. Den 
logistiska regressionsmodellen lyckades alltså placera 94 procent av de överlevande företagen 
i rätt kategori.  
 
Andelen rättplacerade konkursbolag var dock aningen lägre. Endast 33 av de 50 
konkursdrabbade bolagen borde ha gått i konkurs med utgångspunkt enbart i deras 
förvaltningsberättelser och nyckeltalsvärden. 17 konkursbolag är alltså felplacerade, vilket 
innebär att dessa företag borde ha överlevt baserat på förklaringsvariablerna. Den logistiska 
regressionsmodellen lyckades klassificera 66 procent av konkursbolagen i rätt kategori 
jämfört med 94 procent av de överlevande företagen. Konkursbolagens nyckeltal är med 
andra ord aningen mer otydliga och oförutsägbara jämfört med de överlevande företagens 
nyckeltal. Detta tyder på att andra faktorer än de som kan utläsas från finansiella nyckeltal 
och förvaltningsberättelsen ligger bakom dessa 17 företagskonkurser. 
 
Vi kommer nu att analysera varje variabels bidrag till konkursförutsägelser med utgångspunkt 
i första hand i den logistiska regressionsmodellen som presenterades i empirikapitlet. 
Modellens resultat kommer att relateras till tidigare forskning på området. I likhet med 
teorikapitlet strukturerar vi analysen av dessa nyckeltal efter Ohlsons (1980) fyra grundmått, 
vilka utgörs av företagens storlek, finansiella struktur, kortsiktiga likviditet samt lönsamhet. 
Vi kommer att avsluta med förvaltningsberättelsens bidrag till konkursförutsägelser. 
 

6.2.1 Storlek (Balansomslutning) 
 
Vi valde balansomslutningen som mått på företagens storlek. Enligt Ohlson (1980) är 
storleken på företaget ett statistiskt signifikant mått för att förutsäga konkurser. Även 
Horrigan (1966) kom fram till samma slutsats. Vår undersökning visade att 
balansomslutningen är statistiskt signifikant både enligt t-testet och enligt den logistiska 
regressionsmodellen. Genom att eliminera balansomslutningen från vår logistiska regression 
minskade modellens totala förklaringsgrad från 84,7 till 80,0, vilket kan observeras i figur 4 i 
uppsatsen bilaga. Detta visar tydligt att företagets storlek är väsentlig när det gäller 
konkurssannolikheten. 
 
Balansomslutningen uppvisar ett negativt samband till den beroende variabeln, konkurs eller 
inte konkurs. En ökad balansomslutning innebär således att konkursrisken minskar. Av alla 
variabler uppvisade balansomslutningen det största negativa sambandet till konkursrisken 
enligt den logistiska regressionsmodellen. Oddsen för en konkurs minskar kraftigt om 
balansomslutningen ökar med en enhet. Detta överensstämmer väl med våra förväntningar 
som baserats på tidigare forskning, presenterad i bland annat Ohlsons (1980) studie. I 
Shumways (2001) undersökning påvisades också ett negativt samband mellan företagets 
storlek, uttryckt som bolagens respektive marknadsstorlek, och sannolikheten att drabbas av 
konkurs. Vår undersökning styrker med andra ord Ohlsons (1980), Horrigans (1966) samt 
Shumways (2001) påståenden att större bolag är säkrare i den meningen att konkursrisken är 
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mindre när bolagets tillgångar är större. Charitou et al (2004) som hänvisar till Lennox (1999) 
instämmer också i den skildringen. 
 
Genom att i regressionsmodellen granska balansomslutningens koefficient synliggörs 
nyckeltalets starka negativa korrelation med konkursrisken. Att det negativa sambandet är 
allra störst för balansomslutningen, innebär att detta nyckeltal skulle vara allra mest 
betydelsefullt när det gäller att förutsäga konkurser. Detta bör dock tas med en nypa salt med 
tanke på att balansomslutningen är logaritmerad. En enhets förändring i balansomslutningen i 
vår regressionsmodell innebär i verkligheten en förändring i miljonklassen, varför en ökning 
eller minskning i värdet på detta nyckeltal får lite extra tyngd. Vad som dock kan konstateras 
är att balansomslutningen är statistiskt signifikant i konkursförutsägelsesammanhang och att 
företag med en högre balansomslutning löper mindre risk att gå i konkurs. 
 
Det faktum att våra resultat när det gäller balansomslutningen är statistiskt signifikanta i 
enlighet med både t-testet och den logistiska regressionen samt att korrelationen med 
konkursrisken följer resultaten från tidigare forskning anser vi bekräftar att företagens 
respektive storlek är en väsentlig faktor när det gäller konkursrisken. Stora företag har med 
största sannolikhet bättre förutsättningar att hantera en finansiell kris och att helskinnade klara 
sig ur ekonomiska svårigheter. En mer omfattande balansomslutning innebär också ökade 
möjligheter att i alla fall under en period möta en svag lönsamhet.  
 
Ett större företag kan också förutsättas ha en bättre intern kontroll och därmed vara mindre 
utsatt för konkursrisker (Charitou et al, 2004, s 466) En stor balansomslutning kan också tyda 
på att företaget är äldre och mer väletablerat på marknaden i den meningen att bolaget har 
hunnit samla på sig mer kapital och tillgångar. Företagets ålder kan också ha ett negativt 
samband med konkursrisken, det vill säga att ett äldre företag löper mindre risk att drabbas av 
konkurs jämfört med ett nyetablerat. Detta eftersom ett mognare företag har en säkrare plats 
på marknaden. (Pompe & Bilderbeek, 2005, s 849) Med detta i bakhuvudet anser vi det vara 
förhållandevis logiskt att en ökad balansomslutning minskar risken för företag att tvingas gå i 
konkurs. 
 

6.2.2 Finansiell struktur (Soliditet) 
 
Som mått på företagets finansiella struktur valde vi det kanske mest välkända nyckeltalet på 
finansiell styrka, nämligen soliditet. Genom att studera medelvärdena för de två grupperna 
företag, det vill säga konkursdrabbade bolag och överlevande företag, blir det tydligt hur 
nivåerna på detta nyckeltal skiljer sig åt. Referensföretagens genomsnittliga soliditet låg på 
ungefär 32 procent, vilket kan anses vara en tillfredsställande nivå. Konkursbolagens 
kapitalstyrka däremot var endast dryga tolv procent i genomsnitt. Enligt Larsson (2005) kan 
ett soliditetsintervall motsvarande 15-20 procent anses utgöra en minimigräns för detta 
nyckeltal för mindre bolag. Vår undersökning visar tydligt att konkursbolagens 
soliditetsnivåer understiger detta gränsvärde. Den markanta skillnaden mellan de två 
grupperna av företag talar för att företag med låg soliditet löper en större risk att drabbas av 
konkurs. Det är ganska logiskt att ett kapitalstarkt bolag har större chanser att överleva 
eftersom de har ett större utrymme att genomgå kriser och ta förluster. Företag med en hög 
soliditet är med andra ord bättre rustade för svåra tider. 
 
Precis som balansomslutningen var soliditeten signifikant både enligt t-testet och enligt den 
logistiska regressionsmodellen, vilket alltså bevisar att soliditetsmåttet är väsentligt i 
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sammanhanget vare sig det testas enskilt eller tillsammans med andra förklaringsvariabler. 
Eftersom mått på den finansiella strukturen beskriver företagens kapitalstyrka och 
riskutsatthet är dess betydelse för konkursrisken tämligen självklar. Skogsvik (1985) och 
Zmijewski (1984) betonar båda två den finansiella strukturens prognostiseringsförmåga, 
precis som Altman (1966) och Gombola et al (1987). Soliditeten beskriver på vilket sätt 
bolaget är finansierat, det vill säga främst med eget eller med främmande kapital. 
Huyghebaert et al (2000) påvisar i sin studie att företag som drabbas av konkurs i större 
utsträckning är finansierade med banklån, vilket ger dem en lägre soliditet. Detta 
överensstämmer med våra forskningsresultat som bekräftar att konkursbolagens 
genomsnittliga soliditet var lägre, troligtvis som en följd av en högre andel banklån jämfört 
med de överlevande bolagen.  
 
Soliditetsmåttet hävdas av Engström (2002) vara i första hand intressant att studera över tid i 
syfte att utläsa trender. En minskande soliditet från år till år är en tydlig indikator på att 
företaget har finansiella problem. (Engström, 2002, s 39-40) Trots att vi granskar soliditeten 
under endast ett år kan vi tydligt utläsa måttets signifikans för konkursrisken. En sjunkande 
soliditet över tiden beror med största sannolikhet på en bristande lönsamhet. Eftersom vi 
använder lönsamhetsmått som enskilda variabler tar vi hänsyn till lönsamhetens effekt på 
företagets finansiella hälsa. Vår undersökning bekräftar inte bara soliditetens signifikans i 
sammanhanget utan även dess korrelation med konkursrisken. I enlighet med vad som kunde 
förutsättas visar den logistiska regressionen ett samband mellan soliditeten och konkursrisken 
med ett negativt förtecken. Studier av bland andra Charitou et al (2004) och Shumway (2001) 
påvisar också denna negativa korrelation. Vår studie kan med andra ord bekräfta att en högre 
soliditet minskar risken att drabbas av konkurs. Den negativa korrelationen när det gäller 
soliditeten är dock inte lika stark som för balansomslutningen. 
 
Mot bakgrund av våra forskningsresultat beträffande soliditetens betydelse för konkursrisken 
och dess överensstämmelse med tidigare forskning av bland andra Gombola et al (1987), 
Skogsvik (1985), Shumway (2001) och Charitou et al (2004) anser vi oss kunna hävda att 
soliditet är en tydlig indikator på företagens risk att tvingas gå i konkurs. Med stöd av dels 
tidigare forskning och dels vår egen undersökning kan vi konstatera att soliditetsmåttet spelar 
en signifikant roll vid konkursförutsägelser. Detta resultat var ganska väntat med tanke på att 
soliditeten beskriver företagets kapitalsammansättning och därmed indikerar dess 
riskutsatthet. Från mått på företagens långsiktiga betalningsförmåga är steget inte långt till 
mått på företagens kortsiktiga betalningsförmåga. Det är nu dags att diskutera 
kassalikviditetens bidrag till konkursförutsägelser. 
 

6.2.3 Kortsiktig likviditet (Kassalikviditet) 
 
Den kortsiktiga likviditeten, i denna studie uttryckt som kassalikviditet, beskriver företagens 
betalningsförmåga på kort sikt eller annorlunda uttryckt, dess förmåga att hålla huvudet 
ovanför vattenytan. (Larsson, 2005, s 51) Den genomsnittliga nivån på kassalikviditeten i vår 
undersökning skiljde sig åt ganska markant vid en jämförelse mellan de konkursdrabbade 
bolagen och de överlevande företagen. Referensgruppen med friska bolag uppvisade en 
genomsnittlig kassalikviditet på cirka 127 procent, medan medelvärdet för de 
konkursdrabbade bolagens kassalikviditet låg på ungefär 89 procent. För att ett företag inte 
ska riskera att hamna på obestånd bör kassalikviditeten inte understiga 100 procent, i alla fall 
inte under någon längre tidsperiod (Carlson 2001, s 71). Eftersom konkursbolagens 
genomsnittliga kassalikviditet var lägre än denna minimigräns översteg deras kortfristiga 
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skulder omsättningstillgångarna och deras kortsiktiga betalningsförmåga var därmed lägre än 
de överlevande företagens. Allt annat lika talar en jämförelse mellan de två 
företagsgruppernas respektive nivåer på kassalikviditeten för att konkurssannolikheten var 
större för de företag som faktiskt gick i konkurs än för de överlevande bolagen. Sammantaget 
visade alltså konkursbolagen en genomsnittligt sämre kortsiktig betalningsförmåga såväl som 
en undermåligare långsiktig betalningsberedskap, i kontrast med de överlevande företagen.  
 
Kassalikviditeten var enskilt signifikant i denna studie. Enligt den logistiska 
regressionsmodellen var måttet däremot inte signifikant. Detta kan vara en följd av att 
kassalikviditeten är korrelerad med soliditeten till 0,569. Trots att denna korrelation inte 
överstiger gränsvärdet för multikollinearitet på 0,70 (Tabachnick & Fidell, 2007, s 90) kan 
förbindelsen till soliditeten vara anledningen varför kassalikviditeten inte är signifikant i den 
logistiska regressionen. Även med bruttovinstmarginalen är kassalikviditeten delvis 
korrelerad.  
 
Genom att utesluta bruttovinstmarginalen ur modellen blev kassalikviditeten signifikant inom 
ett 95-procentigt konfidensintervall, vilket kan skådas i figur 3 i bilagan. Även genom att 
eliminera soliditeten ur den logistiska regressionsmodellen blev kassalikviditeten signifikant 
inom ett 95-procentigt konfidensintervall, vilket syns i figur 5 i samma bilaga. 
Kassalikviditetens signifikansnivå förbättrades ännu mer när vi tog bort soliditeten, vilket 
tyder på att multikollinearitet ligger bakom kassalikviditetens tidigare låga signifikansnivå. 
Detta är logiskt mot bakgrund av det individuella t-testet som vi presenterade i föregående 
kapitel. Enskilda är alla nyckeltalen signifikanta när det gäller att förutsäga konkurser, men 
det är främst hur de tillsammans kan bidra till konkursförutsägelser vi är intresserade av i 
denna studie. 
 
Kassalikviditetens värde när det gäller konkursförutsägelser har varit omdebatterad i 
forskarvärlden. Engström (2003) förespråkar måttets värde i sammanhanget och menar att en 
minskande kassalikviditet är ett tydligt tecken på en förestående konkurs, vilket även Charitou 
et al (2004) instämmer i. Gentry (1985) betvivlar däremot delvis kassalikviditetens 
förklaringsgrad när det gäller konkursförutsägelser. Balanslikviditeten, vilket är ett jämförbart 
mått, har också varit omdiskuterat. Eftersom detta mått inkluderar varulagret har dock 
balanslikviditetens prediktionsförmåga uppgetts vara lägre än kassalikviditetens (Engström, 
2002, s 37). I likhet med kassalikviditeten förutsätts balanslikviditeten vara negativt 
korrelerad med konkursrisken. (Huyghebaert et al, 2000, s 633) Varken Shumway (2001) eller 
Zmijewski (1984) kunde dock statistiskt bevisa balanslikviditetens signifikans när det gäller 
konkurssannolikheten. Detta kunde inte vi heller göra för kassalikviditeten i den logistiska 
regressionen. 
 
Kassalikviditetens motstridiga signifikanstest till trots uppvisar dock den logistiska 
regressionen en negativ korrelation mellan detta nyckeltal och konkursrisken. Detta 
överensstämmer med studien av Charitou et al (2004) där kassalikviditeten också visade ett 
negativt samband gentemot konkursrisken, vilket alltså innebär att en förbättrad 
kassalikviditet minskar konkursrisken. 
 

6.2.4 Lönsamhet (Bruttovinstmarginal och Avkastning på eget kapital) 
 
1968 konstaterade Altman att mått på företagens lönsamhet är avgörande att ta hänsyn till vid 
konkursförutsägelser. (Altman, 1968, s 594) Sedan dess har en rad olika lönsamhetsmått 
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använts i dessa sammanhang. I stort sett alla vetenskapliga studier kring konkursförutsägelser 
beaktar diverse mått på lönsamhet. I en studie av Huyghebaert et al (2000) konstaterades att 
lönsamhetsproblematik var den viktigaste orsaken att små onoterade bolag gick i konkurs. Vi 
har delat in lönsamheten i två olika mått där det ena relateras till kapitalet, det vill säga 
avkastningen på eget kapital, och det andra till resultatet, nämligen bruttovinstmarginalen.  
 
När det gäller bruttovinstmarginalen såväl som räntabiliteten på eget kapital skiljer sig 
konkursbolagens genomsnittliga värden markant från referensgruppens värden. Bägge dessa 
lönsamhetsmått är nämligen i genomsnitt negativa för de företagen som gick i konkurs. Detta 
är en direkt följd av att konkursbolagen i snitt alstrade negativa resultat. Det är övertygande 
skillnader mellan de överlevande bolagens respektive konkursföretagens lönsamhetsmått. 
Bruttovinstmarginalen för de konkursdrabbade bolagen låg i vår undersökning i snitt på -8,8 
medan de överlevande bolagens genomsnittliga bruttovinstmarginal låg på 4,0. Räntabiliteten 
på eget kapital är dock ännu mer avvikande för de båda grupperna. Medelvärdet för detta 
nyckeltal var för de överlevande företagen 21,6 medan konkursbolagens medelvärde även i 
detta fall var negativt, närmare bestämt -288,7. Inte att förglömma är att detta extremt låga 
medelvärde har justerats för outliers. Det fanns ett fåtal väldigt extrema exempel på negativ 
avkastning som vi var tvungna att åtgärda för att inte snedvrida resultatet. Detta till trots är 
konkursbolagens genomsnittliga avkastning oerhört låg. Standardavvikelsen för räntabiliteten 
på eget kapital är dock väldigt hög. Av den anledningen kan vi inte sätta alltför stor tilltro till 
skillnaderna i de respektive medelvärdena för avkastning på eget kapital. 
 
Denna undersöknings lönsamhetsmått var bägge signifikanta i t-testet där variablernas 
relation till konkursrisken testades individuellt. I den logistiska regressionsanalysen däremot 
var dock endast bruttovinstmarginalen signifikant. Räntabiliteten var inte alls signifikant, 
vilket tyder på att dess bidrag till konkursförutsägelser skulle vara marginellt. Detta kan, 
precis som för kassalikviditeten, bero på multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. 
En snabb återblick på korrelationstestet i figur 5.2 i föregående kapitel visar att avkastning på 
eget kapital till 0,371 är korrelerad med bruttovinstmarginalen. Dessa två mått bygger båda på 
resultatet varför en korrelation dem emellan är ganska naturlig. Eftersom deras beståndsdelar 
till vis del är desamma är det logiskt att de till 0,371 beskriver samma sak. Vi valde dock att 
inte utesluta något av måtten eftersom korrelationen inte översteg gränsvärdet för denna 
problematik på 0,70 (Tabachnick & Fidell, 2007, s 90). Genom att på prov eliminera 
bruttovinstmarginalen från den logistiska regressionen steg avkastningsmåttets 
signifikansnivå påfallande, från 0,377 till 0,065. Utan bruttovinstmarginalen är alltså 
avkastningen på eget kapital i princip signifikant inom ett 95-procentigt konfidensintervall. 
Detta åskådliggörs i figur 3 i bilagan. 
 
Våra forskningsresultat överensstämmer väl med resultaten från studien av Charitou et al 
(2004) där bruttovinstmarginalen påvisades vara statistiskt signifikant men inte avkastning på 
eget kapital. Däremot var avkastning på företagens totala kapital signifikant i denna studie. 
(Charitou et al, 2004, s 483) Både avkastning på totalt och eget kapital har i studier av bland 
andra Skogsvik (1990), Ohlson (1980), Shumway (2001) och Zmijewski (1984) visat sig vara 
negativt korrelerade med konkursrisken. Vår studie kan bekräfta dessa resultat. Trots att 
räntabiliteten på eget kapital inte var signifikant i denna studie, delvis beroende på 
multikollinearitet med bruttovinstmarginalen, syns ett tydligt negativt samband med 
konkursrisken. Detta bekräftar med andra ord tesen att en högre avkastning minskar 
sannolikheten att gå i konkurs, vilket enligt våra öron ter sig logiskt. Det negativa sambandet i 
vår studie var dock ganska litet, vilket tyder på att avkastningen på eget kapital inte har någon 
alltför betydande inverkan på konkursrisken. Även när vi uteslöt bruttovinstmarginalen ur 
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modellen och avkastningen blev i det närmaste signifikant, förblev det negativa sambandet 
marginellt. Detta tyder på att nyckeltalet inte har någon stark prediktiv förmåga, vilket även 
Charitou et al (2004) argumenterar för med stöd utifrån sina forskningsresultat. 
 
Jämfört med avkastning på eget kapital påvisade bruttovinstmarginalen ett tydligare negativt 
samband med konkursrisken i vår undersökning. Detta var också fallet i studien av Charitou et 
al (2004). En förbättrad bruttovinstmarginal minskar med andra ord konkursrisken i större 
utsträckning än vad en motsvarande ökning av räntabiliteten på eget kapital gör. 
Lönsamhetsmåttens signifikans när det gäller att förutspå konkurser har bevisats i ett flertal 
tidigare studier, bland annat av Ohlson (1980) och Zmijewski (1984). Huyghebaert et al 
(2000), vilka granskade orsakerna till att nystartade onoterade bolag gick i konkurs inom sina 
fem första levnadsår, fann bevis för att huvudorsaken till detta var just 
lönsamhetsproblematik. Pompe & Bilderbeek (2005), som studerade konkursförutsägelser för 
små onoterade belgiska bolag, talade också för lönsamhetens betydelse för företagens 
konkursrisk. Även i Sverige har lönsamhetens betydelse för företags överlevnadsförmåga 
bevisats av bland andra Kender (1975) och Skogsvik (1990). Det är enligt oss uppenbart att 
lönsamhet är ett måste för att ett företag, i alla fall på lite längre sikt, ska kunna överleva. 
 
Vi testade även att eliminera bruttovinstmarginalen från den logistiska regressionsmodellen 
för att ta reda på i vilken utsträckning denna variabel bidrar till klassificeringen av företagen 
som konkursbolag eller icke-konkursbolag. Det visade sig att modellens totala förklaringsgrad 
låg kvar på exakt samma nivå, nämligen 84,7 procent. Detta kan observeras i figur 2 i bilagan. 
Bruttovinstmarginalen bidrog alltså inte till modellens förmåga att klassificera företagen i rätt 
kategori, trots att den är signifikant i sammanhanget. Detta är troligtvis en följd av att vårt 
urval är relativt litet. Om vårt undersökningsunderlag istället hade bestått av låt oss säga 1 000 
bolag skulle sannolikt modellens förklaringsgrad ha påverkats i en betydligt större 
utsträckning. När undersökningsunderlaget till antalet är lite mindre krävs ganska mycket för 
att ytterligare ett bolag ska klassificeras i rätt kategori. Detta innebär att bruttovinstmarginalen 
är signifikant i sammanhanget, men den är inte tillräckligt betydelsefull för att enskilt bidra 
till att kategorisera ytterligare ett bolag i rätt kategori. 
 

6.2.5 Förvaltningsberättelsen 
 
 
Att utröna förvaltningsberättelsens potentiella bidrag till säkerheten i konkursförutsägelser är 
huvudmålet med denna studie. För att testa detta har vi alltså utgått från traditionella 
finansiella nyckeltal och med hjälp av logistisk regression testat förvaltningsberättelsens 
kontribution till konkursförutsägelser. Signifikansanalysen av denna kvalitativa variabel 
visade sig enskilt ligga inom ett 90-procentigt konfidensintervall, nämligen 0,095 för att vara 
exakt. Detta framkom med hjälp av ett så kallat Chi2-test. Vi har i denna studie använt ett 95-
procentigt konfidensintervall, vilket innebär att variabler som ligger under 0,05 anses vara 
signifikanta. Med denna logik är alltså förvaltningsberättelsen som helhet inte signifikant. Vi 
anser oss dock kunna göra avkall på denna gräns och hävda att förvaltningsberättelsen bidrar 
till konkursförutsägelser i alla fall till viss del, med tanke på att den är signifikant med ett 90-
procentigt konfidensintervall. 
 
Enligt den logistiska regressionsmodellen är förvaltningsberättelsen som helhet signifikant till 
i princip samma nivå som Chi2-testet visade, det vill säga till 0,107. Vad som är allra mest 
intressant när det gäller förvaltningsberättelsens signifikansnivå är dock inte 
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förvaltningsberättelsens totala förklaringsgrad. Det är istället till vilken grad de respektive 
kategorierna av förvaltningsberättelsernas innehåll bidrar till möjligheten att förutsäga en 
konkurs. Med andra ord huruvida framtidsutsikter som behandlar risker och 
osäkerhetsfaktorer skiljer sig åt från utsikter som enbart uttrycks i positiva ordalag, alternativt 
är intetsägande eller till och med frånvarande. 
 
Vår logistiska regressionsmodell visar att företagsledningar som behandlar risker och 
osäkerhetsfaktorer i sina förvaltningsberättelser, i enlighet med första paragrafen i 
Årsredovisningslagens sjätte kapitel, ökar risken att drabbas av konkurs hela fem gånger. 
Detta positiva samband mellan konkursrisken och en negativt uttryckt förvaltningsberättelse 
visade sig dessutom vara signifikant även inom ett 95-procentigt konfidensintervall, eller 
närmare bestämt till 0,036. Detta styrker påståendet att upplysningar som indikerar en dyster 
framtid kan få svåra konsekvenser för företaget (Sandström 2004, s 2). Detta talar för att det 
för företagsledningarna finns ett rättfärdigat incitament att upprätthålla en positiv bild av 
företagets framtid och utelämna framtidsinriktad information som kan anses vara skadlig för 
företagets affärsintressen. Negativa framtidsutsikter skulle kunna få som effekt att intressenter 
såsom investerare tappar intresset för bolaget och på så vis försätter bolaget i en neråtgående 
spiral. 
 
Det positiva sambandet mellan konkursrisken och ”Förvaltningsberättelsen (2)”, det vill säga 
förvaltningsberättelser som uppfyller kraven i Årsredovisningen i den meningen att 
osäkerhetsfaktorer redogörs för, är dessutom ganska starkt. Denna typ av 
förvaltningsberättelser ökar med andra ord konkursrisken i en ganska hög grad. Oddsen att 
drabbas av konkurs ökar fem gånger när osäkerhetsfaktorer behandlas. Denna relation 
påträffades även i studien av Gaeremynck & Willekens (2003) där sambandet mellan 
konkursrisken och en oren revisionsberättelse utröntes. När revisorn betvivlade företagets 
fortsatta existens ökade sannolikheten för att företaget skulle gå i konkurs. Detta förklarades 
med att företagens intressenter såsom leverantörer, kunder, kreditgivare alarmerades av den 
dystra framtidsinformationen och därmed drog sig för att göra affärer med bolaget, vilket i sin 
tur fick betydande konsekvenser för företagens möjligheter till fortsatt drift. Detta talar för 
hypotesen att en negativ framtidstro riskerar att bli en självuppfyllande profetia för företaget. 
(Gaeremynck & Willekens, 2003, s 78) 

”Förvaltningsberättelsen (1)” som representerar den näst största andelen 
förvaltningsberättelser, det vill säga alla de berättelser där ledningen enbart beskriver 
framtiden i positiva ordalag, är inte signifikant i vår undersökning. Det positiva sambandet 
med konkursrisken är inte heller i närheten så starkt som för de förvaltningsberättelser som 
även behandlar risker och osäkerhetsfaktorer. Informationsvärdet i den typen av 
förvaltningsberättelser är med andra ord väldigt lågt. Den sista kategorin 
förvaltningsberättelser, det vill säga de där framtidsutsikter antingen saknas eller är totalt 
intetsägande, utgjorde aningen överraskande den allra största andelen förvaltningsberättelser. 
Detta gäller både för konkursbolagen och för de överlevande företagen konstigt nog. 
Incitamentet för företag som går dåligt att inte redogöra för framtiden var ganska väntat, men 
att även ekonomiskt välmående företag i så stor utsträckning väljer att inte nämna sina 
framtidsutsikter var häpnadsväckande. 

Andelen intetsägande eller avsaknade framtidsutsikter i gruppen med konkursbolag låg på 40 
procent, alltså sju procent lägre än för referensgruppen med överlevande bolag där denna 
kategori stod för 47 procent. Trots att Årsredovisningslagen kräver en redogörelse för 
framtida möjligheter, risker och osäkerhetsfaktorer av företag av denna kaliber saknas sådan 
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information alltså i ganska stor utsträckning. Alternativt finns rubriken framtidsutsikter med i 
förvaltningsberättelsen men information under rubriken som faktiskt beskriver 
framtidsutsikterna saknas. Endast 13 av de 50 företagen som gick i konkurs, det vill säga 26 
procent, framställde i sin sista förvaltningsberättelse några som helst orosmoln på himmelen. 
Resterande andel företagsledningar, det vill säga 74 procent, antydde inte några risker eller 
osäkerhetsfaktorer i sina förvaltningsberättelser. En tredjedel av alla konkursbolag har 
dessutom beskrivit sina framtidsutsikter i enbart positiva ordalag. Detta ger oss orsak att 
betvivla informationsvärdet i förvaltningsberättelsen. 

I Sverige har vi lagstadgad förvaltningsrevision (ABL, 9 kap, 3 §). Detta anser vi borde ge 
informationen som delges i förvaltningsberättelsen en ganska hög kvalitet. Revisionen innebär 
att bolagens ledningar inte ges fritt spelrum att på ett godtyckligt sätt beskriva framtiden 
enbart i positiv bemärkelse, när bolaget i verkligheten står inför svåra prövningar som till och 
med kan innebära frågetecken angående bolagets fortsatta existens. Det är med andra ord inte 
acceptabelt att skriva vad som helst i förvaltningsberättelsen och företaget ska inte heller helt 
och hållet utelämna en redogörelse angående företagets framtidsutsikter och risker bara för att 
framtiden verkar mörk. Det är tvärtom vid sådana tillfällen som intressenternas 
informationsbehov är som störst. Genom att summera andelen intetsägande och positiva 
förvaltningsberättelser framgår att 74 procent av konkursbolagens förvaltningsberättelser 
antingen saknade framtidsutsikter, eller presenterade klart missvisande information i den 
meningen att framtidsutsikterna uttrycktes på ett enbart positiv sätt trots att företagen alltså 
gick i konkurs kort därpå. Eftersom förvaltningsrevisionen är lagstadgad anser vi det vara rätt 
underligt att en sådan avsevärd mängd bolag har kunnat publicera förvaltningsberättelser med 
ett så pass bristande informationsvärde. 

Förvaltningsberättelsen var i denna studie signifikant inom ett 90-procentigt 
konfidensintervall, vilket påvisar att förvaltningsberättelsens framtidsutsikter kan vara av 
värde vid konkursförutsägelser. Ytterligare ett bevis för detta framträdde när vi testade att 
utesluta förvaltningsberättelsen ur den logistiska regressionen. Detta medförde att modellens 
totala förklaringsgrad sjönk från 84,7 procent till 80,7 procent, vilket kan observeras i figur 1 i 
bilagan. Förvaltningsberättelsen bidrar i vår modell med andra ord till en ganska stor 
utsträckning till hur väl den logistiska regressionsmodellen lyckas klassificera bolag som 
konkursbolag eller icke-konkursbolag. Med hjälp av förvaltningsberättelsen lyckades 
modellen klassificera ytterligare tre friska företag i rätt kategori, det vill säga icke-
konkursföretag, och på samma sätt kunde modellen klassificera ytterligare tre konkursbolag i 
rätt kategori. Detta kan jämföras med bruttovinstmarginalen som med sin signifikans till trots 
inte bidrog till modellens totala förklaringsgrad. 
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Kapitel 7: Slutsatser 
 

Förvaltningsberättelsen bidrar till säkerheten i konkursförutsägelser, men bidraget hade 
kunnat vara större om framtidsutsikterna uttrycktes på ett mer sanningsenligt sätt. Mot 

bakgrund av att så pass få konkursbolag i sin sista förvaltningsberättelse uttryckte någon som 
helst oro kan det finnas en motvilja hos företagsledningar att redogöra för framtiden när 
denna inte är ljus. Med tanke på att negativ framtidsinformation ökade konkursrisken fem 

gånger kan denna motvilja vara befogad. 
 

 
Vår analys av förklaringsvariablernas förmåga att förutsäga konkurser påvisade att alla 
variablerna var för sig med fördel kan användas i konkursförutsägelsesyfte. Granskade 
gemensamt i den logistiska regressionsmodellen däremot var det främst balansomslutningen, 
soliditeten och bruttovinstmarginalen av de kontinuerliga variablerna som var signifikanta i 
sammanhanget. Alla finansiella nyckeltal var negativt korrelerade med konkursrisken, vilket 
betyder att försämrade värden på dessa nyckeltal ökar sannolikheten att företaget ska drabbas 
av konkurs. De finansiella nyckeltalen använde vi dock främst i syfte att kunna uttala oss om 
förvaltningsberättelsens potentiella bidrag till dessa traditionellt sett välanvända nyckeltalen 
när det gäller konkursförutsägelser. 
 
Syftet med denna studie var att avgöra huruvida förvaltningsberättelsen kan bidra till de 
finansiella nyckeltalen när det gäller att förutse ett företags konkurs samt ta reda på huruvida 
det finns en motvilja att i förvaltningsberättelsen rapportera uppriktigt om en dyster framtid. 
Chi2-testet och den logistiska regressionsmodellen påvisade i stort sett samma resultat när det 
gäller förvaltningsberättelsens signifikans vid konkursförutsägelser. Signifikansnivån låg inte 
inom det tidigare uppsatta 95-procentiga konfidensintervallet, men variabeln kan däremot 
sägas vara signifikant med ett 90-procentigt konfidensintervall. Detta anser vi vara tillräckligt 
för att hävda att förvaltningsberättelsen bidrar till konkursförutsägelser.  
 
Mot bakgrund av att endast 26 procent av förvaltningsberättelserna för de konkursdrabbade 
företagen innehöll information om framtida risker och osäkerhetsfaktorer, trots att företagen 
inom en 18-månadersperiod gick i konkurs, anser vi tyder på att det finns en motvilja att delge 
sanningsenliga upplysningar. Inom 18 månader före en konkurs kan fler än 26 procent av 
företagsledningar förväntas vara medvetna om att företaget väntas möta vissa risker och 
osäkerhetsfaktorer och borde därmed redogöra för dessa. Trots att Årsredovisningslagen 
kräver information om framtida risker och osäkerhetsfaktorer valde en övervägande majoritet 
av både överlevande företag och de bolagen som gick i konkurs att inte delge sådan 
information. Detta tyder på en rädsla för att måla upp en negativ bild av företaget. 
 
Vi anser att det verkar finnas en motvilja att rapportera sanningsenligt om bolagets framtida 
risker och osäkerhetsfaktorer. Följdfrågan blir då huruvida denna motvilja är befogad. Enligt 
vår logistiska regressionsmodell fann vi signifikanta bevis för att företag som nämner 
framtida orosmoln ökar sin konkurssannolikhet med fem gånger. Detta visar att 
företagsledningarnas incitament att i förvaltningsberättelsen inte beröra framtida faktorer som 
kan framstå som negativa för företagets affärsintressen inte är tagna ur luften. Den logistiska 
regressionen påvisade ett starkt positivt samband mellan konkursrisken och framtidsutsikter 
som uttrycker osäkerhetsfaktorer, vilket alltså visar att konkursrisken ökar när 
företagsledningen redogör för framtida riskfaktorer. Tolv procent av referensföretagen 
redogjorde för framtida risker men överlevde, vilket betyder att en förvaltningsberättelse som 
innehåller beskrivningar om framtida risker och osäkerhetsfaktorer naturligtvis inte i sig leder 
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till ett konkursförfarande, men tillsammans med ett svagt finansiellt hälsotillstånd ökar 
konkursrisken definitivt. En negativt uttryckt framtidstro kan med andra ord bli en 
självuppfyllande profetia. 
 
Det faktum att en så pass ansenlig andel av konkursbolagen, närmare bestämt 74 procent, 
valde att antingen beskriva sin uppenbart dystra framtid i enbart positiva ordalag, eller inte 
alls nämna sina framtidsutsikter, får oss att till viss del betvivla informationsvärdet i 
förvaltningsberättelsen. Den logistiska regressionsmodellen visade att förvaltningsberättelser 
vars innehåll enbart framställer tillkommande möjligheter och utelämnar framtida risker inte 
är signifikanta för konkursförutsägelser. Detta ger oss också skäl att anmärka på 
förvaltningsberättelsens informationsvärde. 
 
Huruvida förvaltningsberättelsen förbättrar säkerheten i konkursförutsägelser testade vi bland 
annat genom att eliminera förvaltningsberättelsen ur den logistiska regressionsmodellen för 
att ta reda på hur modellens totala förklaringsgrad påverkades. Utan förvaltningsberättelsens 
inblandning försämrades modellens förmåga att placera företagen i rätt grupp, det vill säga i 
kategorin konkursbolag eller icke-konkursföretag. Den totala förklaringsgraden sjönk från 
84,7 till 80,7 procent. Mer specifikt felklassificerades ytterligare sex företag när modellen inte 
kunde ta hänsyn till innehållet i förvaltningsberättelserna. Detta innebär empiriskt belägg för 
att förvaltningsberättelsen faktiskt bidrar till säkerheten i konkursförutsägelser. 
 
Det faktum att förvaltningsberättelsen är signifikant med ett 90-procentigt konfidensintervall 
talar också för dess bidrag till konkursförutsägelser. Förvaltningsberättelser skulle dock enligt 
oss kunna bidra betydligt mer i dessa sammanhang, förutsatt att företagsledningarna i en 
större utsträckning redogjorde för framtiden på ett uppriktigare och mer uttömmande sätt. 
Detta visar den logistiska regressionen där framtidsutsikter som inte bara behandlade 
möjligheter men även risker och osäkerhetsfaktorer var signifikanta med ett 95-procentigt 
konfidensintervall. Samma modell visade dock att sådan information väsentligt ökade 
konkursrisken, vilket ger oss en viss förståelse för företagsledningarnas val att utelämna 
framtidsinriktad information som kan måla upp en negativ bild av företagets framtid. Detta 
med tanke på att sådan information kan innebära spiken i kistan för ett bolag som redan dras 
med finansiella problem. 
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Kapitel 8: Kvalitetskriterier och vetenskapligt bidrag 
 

Vi anser att denna studie håller en tillfredsställande nivå när det gäller kvalitetskriterierna 
reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. Eftersom i princip ingenting är skrivet om 

relationen mellan förvaltningsberättelsens framtidsutsikter och konkursrisken anser vi att 
denna studie innebär ett värdefullt bidrag till forskningen kring konkursförutsägelser. Vi 

tycker att det vore intressant att vidareutveckla denna studie baserat på ett större 
urvalsunderlag för att på så vis kunna generalisera resultaten i en större utsträckning. 

 

8.1 Kvalitetskriterier 
 
När det gäller forskningens kvalitetskriterier brukar reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
omnämnas. Dessa kvalitetskriterier fungerar som mätinstrument när det gäller hur väl studien 
behandlar det aktuella problemet och är viktiga för att bedöma resultatens giltighet. (Bryman 
& Bell, 2005, s 93-102)  
 

8.1.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten anses vara hög om de verktygen som använts till datainsamlingen lyckas 
leverera samma resultat vid varje tillfälle som datamaterialet samlas in och resultaten är 
desamma oberoende av vilken forskare som samlar in undersökningsunderlaget. Om en studie 
är reliabel är den med andra ord konsekvent i den meningen att samma data levereras vid 
varje undersökningstillfälle. (Denscombre, 2003, s 300) Studiens reliabilitet handlar med 
andra ord om dess pålitlighet och följdriktighet. (Bryman & Bell, 2005, s 93) 
 
Målet är självklart att studiens reliabilitet, eller tillförlitlighet, ska vara så hög som möjligt. 
(Dahmström, 2000, s 263) Graden av reliabilitet beror alltså till stor del av i vilken 
utsträckning en replikation av studien skulle ge ett liktydigt resultat. Huruvida andra forskare 
med samma tillvägagångssätt som vårt skulle uppnå samma resultat som vi gjorde kan vi 
förstås bara spekulera i. Något som talar för att så skulle ske är att vi har redogjort tydligt för 
hur vi har gått tillväga när vi har genomfört undersökningen och vi har även motiverat de val 
vi har gjort under uppsatsens gång. Eftersom största delen av vårt datamaterial är hämtat 
direkt från Affärsdata borde en upprepning av vår studie ge likvärdiga resultat, eftersom dessa 
nyckeltal inte påverkas av vem som hämtar hem dem. 
 
Subjektiviteten i kategoriseringen av förvaltningsberättelsernas informationsinnehåll i tre steg 
kan dock ha fått en viss inverkan på resultaten och medfört att sannolikheten för att en 
replikering av undersökningen skulle leverera samma resultat minskat en aning. Genom att 
tydligt redogöra för den mall vi har utgått från vid dessa bedömningar reducerar vi dock den 
risken. Om vår studie skulle replikeras med utgångspunkt i samma population och om den 
forskaren skulle följa vår mall för klassificering av förvaltningsberättelserna anser vi 
sannolikheten vara tämligen hög att i stort sett samma resultat skulle levereras. Detta talar för 
en god reliabilitet. 
 
En annan aspekt när det gäller graden av reliabilitet utgår från på vilket sätt forskaren 
analyserar sitt insamlade datamaterial. Felaktiga verktyg kan leda till missvisande resultat. 
(Jacobsen, 2002, s 444-447) Vi har använt statistikprogrammet SPSS för att utreda hur väl 
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våra förklaringsvariabler kan användas i syfte att förutsäga konkurser. Vi har utgått från 
tillvägagångssätt beskrivna i tidigare studier kring ämnet och vi har valt att använda modeller 
som passar våra förutsättningar väl. Eftersom vi utreder både dikotoma och kontinuerliga 
variabler var det viktigt för oss att nogsamt välja ut rätt analysverktyg. Genom att rådfråga 
främst vår handledare, som har gedigen kunskap inom detta ämne, samt Statistiska 
institutionen på Umeå Universitets har vi lyckats välja rätt verktyg för att analysera vårt 
datamaterial och vi har även fått värdefull hjälp att tackla de smärre problem som har uppstått 
inom ramen för det statistiska genomförandet. Detta talar också för en tillfredsställande 
reliabilitet. 
 
Studiens pålitlighet påverkas även av faktorer som inte vi kan kontrollera, såsom företagens 
respektive årsredovisningar. Graden av bokslutspolitik till exempel kan påverka nyckeltalen i 
viss mån. Sannolikheten att studiens resultat ska vara pålitliga beror därför delvis på hur 
företagen har valt att redovisa. Eftersom vi bara använder de nyckeltalsberäkningar som 
beräknas och presenteras av Affärsdata och därmed bortser från företagens egna beräkningar 
anser vi att trovärdigheten ökar en aning. Detta eftersom Affärsdata utgör en opartisk 
databank som inte framhäver vissa företag genom att beräkna nyckeltalen på ett sätt som kan 
framställa dem i bättre dager. 
 

8.1.2 Validitet 
 
Precis som reliabilitet handlar validitet om graden av tillit till forskningsresultaten. Validiteten 
skildrar huruvida undersökningen mäter vad som avses. Detta är naturligtvis ett väsentligt 
kriterium när det gäller avgörandet av studiens trovärdighet. Graden av validitet avgörs av 
huruvida de variabler som används är lämpliga och relevanta mått på vad som ska mätas. Om 
validiteten är låg uppstår ett så kallat systematiskt fel som inte försvinner även om fler 
mätningar genomförs av samma egenskap. (Dahmström, 2000, s 263) 
 
En hög validitet innebär att resultaten speglar vad som inledningsvis var avsett att mätas och 
att inte andra oönskade faktorer har påverkat mätresultatet. Den begränsade tillgången av 
konkursbolag från vår population innebar att vi inte kunde utesluta omvärldsfaktorer såsom 
företagens verksamhetsområde som konkurspåverkare. Hade vi kunnat utgå från ett större 
underlag hade vi kunnat begränsa oss till att bara studera företag inom transportsektorn 
exempelvis. På så vis hade vi kunnat minimera oönskade resultatpåverkande faktorer som till 
exempel olika branschtillhörighet innebär och därmed förbättrat studiens validitet. Valet att 
inte matcha de överlevande bolagen efter de konkursdrabbade företagens förutsättningar 
såsom branschtillhörighet och storlek kan ses som en begränsning i validiteten eftersom 
oönskade konkurspåverkande faktorer kan ha påverkat mätresultatet. Vi såg dock detta val 
som ovillkorligt både på grund av bristande tillgång av konkursdrabbade onoterade aktiebolag 
med fler än 50 anställda samt på grund av vår ovilja att ge avkall på studiens 
generaliserbarhet. 
 
Vi har dock försökt att utesluta vissa oönskade variabler genom att begränsa urvalet till en 
viss tidsperiod och därmed bara undersöka företag mellan åren 2001 och 2004. På så vis ökar 
jämförbarheten och skillnader mellan företagen som beror på tidsfaktorn minskar. I och med 
detta blir nyckeltalens samt förvaltningsberättelsens förklaringsgrad tydligare. På samma sätt 
har vi utgått från endast onoterade aktiebolag verksamma i Sverige, vilket har bidragit till att 
oönskade konkurspåverkande faktorer såsom geografiskt ursprung samt företagsform har 
kunnat uteslutas.  
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Rimligheten att vi har mätt vad vi inledningsvis avsåg att mäta, det vill säga om våra 
finansiella nyckeltal och förvaltningsberättelsen kan ge oss tillräcklig information för att 
förutsäga konkurser, påverkas positivt av att vi har valt nyckeltal utifrån deras förekomst i 
tidigare forskning kring konkursförutsägelser. De finansiella nyckeltalen som vi använder i 
denna studie har alla i olika hög utsträckning använts och påvisats vara signifikanta i tidigare 
forskning på området. Detta talar för att nyckeltalen utgör lämpliga och relevanta mått på vad 
som ska mätas, nämligen konkursrisken. Eftersom vi har utgått från Ohlsons (1980) 
nyckeltalskategorier samt beaktat andra forskares val av prediktiva nyckeltal anser vi med 
andra ord att sannolikheten för att vi lyckats mäta vad vi faktiskt avsett ökar. 
Förvaltningsberättelsen är dock undantaget när det gäller faktorernas användning i 
konkursförutsägelsesammanhang. 
 
En hög validitet betyder att resultaten är giltiga. (Befring, 1994, s 61) Giltigheten anses öka 
om forskaren grundar sin studie på tidigare forskning på samma område, snarare än att bygga 
sin forskning från grunden. Detta påstående är helt enkelt baserat på att forskaren på så vis har 
en grund att stå på och därmed kan förändra tidigare forskningsresultat till det bättre. (Olsson 
& Sörensen, 2001, s 74-75) Vi baserar denna studie på en rad vetenskapliga artiklar, vilket vi 
därav anser ökar studiens giltighet. Sammantaget anser vi att våra forskningsresultat håller en 
tillfredsställande hög grad av validitet.  
 

8.1.3 Generaliserbarhet 
 
Undersökningens generaliserbarhet innebär i vilken omfattning som studiens resultat kan 
anses representera andra grupper och situationer än de som innefattats i den aktuella studien. 
(Bryman & Bell, 2005, s 100) Vårt mål med denna studie har genomgående varit att uppnå en 
förhållandevis hög generaliserbarhet. Huruvida våra forskningsresultat kan generaliseras till 
populationen svenska onoterade aktiebolag med fler än 50 anställda är svårt för oss att avgöra, 
men vi ser möjligheten till detta som tämligen stor. 
 
I vår mening är det främst storleken på urvalet som talar mot generaliserbarheten av våra 
resultat. Ett urval på 50 konkursdrabbade företag och 100 överlevande bolag kanske inte i 
statistisk mening är tillräckligt för att dra generella slutsatser. Eftersom populationen vi vill 
kunna överföra studiens resultat på endast består av 95 konkursbolag och 5 129 överlevande 
bolag anser vi ändå att vårt urval möjliggör en viss grad av generalisering. Slumpmässigheten 
i urvalet, i synnerhet när det gäller kontrollgruppen med överlevande företag, talar också för 
goda möjligheter till generalisering. Eftersom kravet på ett maximalt tidsspann av 18 månader 
mellan konkursbolagens sista årsredovisningar i förhållande till tidpunkten för deras 
respektive konkurser medförde att vi inte kunde använda SPSS för att slumpa fram 
konkursbolagen, kan generaliserbarheten till viss del kritiseras. Vi anser dock att det faktum 
att vi uteslöt företag från urvalet av den anledningen att deras sista årsredovisningar var för 
gamla egentligen inte haft någon inverkan på generaliserbarheten. Vi har inte gjort några 
subjektiva bedömningar när vi valde ut bolagen utan inkluderade helt enkelt de första 50 
bolagen med tillräckligt färsk årsredovisning i förhållande till konkursdatumet. 
 
Det faktum att vi har studerat företags förvaltningsberättelser och finansiella nyckeltal under 
tidsspannet 2001-2004 kan utgöra en viss begränsning för forskningsresultatens 
generaliserbarhet. Den aktuella tidsperioden präglades av ett visst konjunkturläge vilket kan 
minska möjligheten att föra över studiens resultat på företag verksamma under 
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konjunkturmässigt annorlunda tidsperioder. Detta är dock något som gäller för all forskning. 
På det stora hela ser vi goda möjligheter att generalisera våra forskningsresultat till 
populationen. Vi kommer nu att redogöra för denna studies bidrag till tidigare forskning. 
 

8.2 Vetenskapligt bidrag 
 
Forskningen kring konkursförutsägelser är både utbredd och omfattande. Studier har 
genomförts över hela världen på olika typer av företag, dock traditionellt sett koncentrerad på 
stora publika företag verksamma på den amerikanska marknaden. En ansenlig mängd olika 
nyckeltal har använts i dessa studier i syfte att förutsäga konkurser. Förvaltningsberättelsen, 
som har varit utgångspunkten i denna studie, har dock inte alls använts i dessa sammanhang 
tidigare. Detta vågar vi påstå med god säkerhet efter att ha gjort egna efterforskningar samt 
samtalat med vår handledare som själv bedrivit forskning inom detta område. Att 
förvaltningsberättelsen inte beaktats i tidigare studier kring konkursförutsägelser är inte så 
förvånande, mot bakgrund av att den största andelen forskning härstammar från icke-nordiska 
länder, där förvaltningsrevision inte existerar. I dessa länder är kraven på företagsledningarna 
att lämna icke-finansiell information därmed inte lika omfattande. Vetenskapliga studier med 
förvaltningsberättelsen som utgångspunkt är, troligtvis av samma anledning, ytterst sällsynta. 
 
Eftersom sambandet mellan förvaltningsberättelsens informationsinnehåll och konkursrisken 
enligt vårt vetande inte är behandlat tidigare anser vi att denna studie har ett tämligen stort 
och värdefullt vetenskapligt bidrag. Vi har bland annat åstadkommit signifikanta bevis för att 
en negativt uttryckt framtidstro ökar konkursrisken markant samt att förvaltningsberättelsen 
sammantaget, det vill säga utan hänsyn till inom vilken kategori innehållet klassificeras, 
påverkar konkursrisken med ett 90-procentigt konfidensintervall. Vi har även kunnat visa att 
den logistiska regressionens förmåga att klassificera företag som konkursbolag eller icke-
konkursbolag påverkas i ganska stor utsträckning av förvaltningsberättelsens vara eller icke 
vara i modellen. Vi kommer nu att ge förslag på fortsatt forskning inom detta ämnesområde. 
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
På grund av ett pressat tidsschema och en ganska liten tillgång på konkursföretag av den 
kalibern som vi efterfrågade för denna studie har det sammanlagda urvalet bestått av bara 150 
företag. När det gäller fortsatt forskning hoppas vi främst att våra forskningsresultat skulle 
kunna inspirera någon annan forskare med bättre förutsättningar och en längre tidshorisont att 
replikera vår studie med ett utökat underlag. Genom att slopa kravet på 50 anställda skulle ett 
större antal konkursbolag kunna inkluderas och antalet referensföretag skulle också kunna 
utökas markant. Detta skulle förbättra möjligheten att generalisera resultaten. Det vore också 
intressant att studera nyckeltal och förvaltningsberättelser under en tidsserie av ett par år i 
syfte att försöka utläsa trender i dessa variablers förklaringsgrader. 
 
Vi anser även att det vore spännande att studera förvaltningsberättelsen ur ett kvalitativt 
perspektiv, mot bakgrund av de kvantitativa resultaten som vi har uppnått med denna studie. 
Med utgångspunkt i att förvaltningsberättelsen har en betydelse vid konkursförutsägelser hade 
det varit intressant att med hjälp av exempelvis fallstudier eller djupintervjuer utreda vilka 
tankar som ligger bakom ledningens författande av förvaltningsberättelsen. En djupare insikt i 
motiveringen bakom innehållet i förvaltningsberättelsen skulle kunna öka förståelsen för hur 
denna icke-finansiella information på bästa sätt kan användas vid konkursförutsägelser. 
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Bilaga: Logistiska regressioner 
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Figur 1: Klassifikationer utan förvaltningsberättelsen 
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Figur 2: Klassifikationer utan bruttovinstmarginal 
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Figur 3: Logistisk regression utan bruttovinstmarginal 
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Figur 4: Klassifikationer utan balansomslutning 
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Figur 5: Logistisk regression utan soliditet 
 


