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Ett stort tack till vår handledare Tobias Svanström som har visat ett oerhört stort engagemang 

under denna uppsats. Vi vill även tacka våra familjer som har visat ett stort stöd. 

 ____________________  ____________________ 

   Rickard Hermansson         Björn Karlström� �



���

�

��		�
����
�
�
�

Företag som har ekonomiska problem går idag i konkurs. När man har inlett en konkurs 
uppstår ibland möjligheter för företagen. En av dessa möjligheter är att genomgå en 
företagsrekonstruktion. Detta är en möjlighet för företaget att under en begränsad tidsperiod 
söka skydd mot sina borgenärer och få företaget lönsamt igen. En företagsrekonstruktion blir 
antingen lyckad, då lever företag vidare, eller misslyckad, då går företaget i konkurs. 
Företagsrekonstruktioner är i förhållande till konkurser små, 208 företagsrekonstruktioner 
gentemot 6899 konkurser under 2009. Det finns studier som visar att man kan förutspå ifall 
företag kommer att gå i konkurs i framtiden med en säkerhet på 97.3 %. Finns det samma 
möjligheter vid en företagsrekonstruktion?  

Den frågeställning vi har utgått ifrån i denna studie är följande: Vilka faktorer har ett 
samband med om ett företag överlever en företagsrekonstruktion? Och följande syfte: Syftet
med studien är att identifiera vilka faktorer som har ett samband med om ett företag klara av 
en företagsrekonstruktion. En modell som baseras på de finansiella nyckeltalen skall 
utarbetas och ska visa hur stor andel av företagsrekonstruktioners utgång som kan förutspås.

Vi har haft en positivistisk kunskapssyn och utgått från en deduktiv ansats. Vi valde att 
genomföra en kvantitativ undersökning vilket syftar till att på ett objektivt sätt redogöra för 
den data vi samlat in och sammanställts. Totalt omfattar studien 231 stycken bolag och 
sträcker sig över tidsperioden 2008-09-01 – 2010-02-06. Vi har utgått från t-tester, mann-
whitney tester, wald tester och logistiska regressioner i den praktiska metoden för studien.  
�

Vi har funnit att två faktorer har haft samband med hur lyckade företagsrekonstruktionerna 
blir. Kassalikviditeten har en negativ inverkan på företagets chanser att överleva, vilket kan 
beror på att företagets har färre projekt att investera i. Storleksmåttet omsättning hade enligt t-
testerna och mann-whitney testerna också en positiv inverkan på företagets möjligheter, det 
förklarades bland annat genom stordriftsfördelar och goda ägare. Detta samband visade sig 
tydligt i vår logistiska regressionsmodell där variabeln fick stor påverkan på modellen.  

Totalt lyckades den logistiska regressionsmodellen förutspå 59.8 % av undersökningsobjekten 
rätt.  
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I detta kapitel kommer vi redovisa ämnesval, problembakgrund och redogöra för hur vi 
utvecklade vår frågeställning och vårt syfte med studien. Vi kommer även att visa vilka 
avgränsningar vi gjort, förtydliga begreppsförklaringar och hur dispositionen ser ut för 
studien.  

"#"�&�'���(������� �

Varje dag startar nya företag på den svenska marknaden. Det är alltifrån tillverkningsföretag 
till tjänsteföretag. Alla företag kan ifall de kommer i ekonomiska svårigheter gå i konkurs. 
Eftersom vi under de senaste två åren gått genom en finansiell kris, som vi ännu inte riktigt 
kommit ur har antalet konkurser ökat de senaste åren (UC, 2010). 2009 uppgick antalet 
konkurser i aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag till 6899 stycken företag vilket var 
en ökning på 25 % från föregående år (UC, 2010).  Många olika faktorer kan påverka ifall ett 
bolag går i konkurs. De tidigare studier som har gjorts, har analyserat olika nyckeltal och 
kommit fram till att utifrån nyckeltalen kan man med 97.3 procent säkerhet förutse om ett 
företag kommer att gå i konkurs (Appiah & Abor, 2009, 440-442).  
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Det finns andra möjligheter än direkt konkurs när ett företag har ekonomiska svårigheter, 
fusion, företagsförvärv och nyemission (Ogden, Jen, O´Connor, 2002, sid 603-650). 
Företagsrekonstruktion är ett av dessa, något som har funnits i Sverige sedan 1996, en 
företagsrekonstruktion bör dock inte jämställas med varken fusion, företagsförvärv eller 
nyemission. En företagsrekonstruktion kan bli aktuell för ett företag som i grunden har en 
stark affärside, men har kommit i ekonomiska svårigheter. En ansökan till tingsrätten om att 
inleda en företagsrekonstruktion skickas in och ansöks i huvudsak av ägaren/ägarna till 
bolaget då de jobbar närmast bolaget och har mer än krediter att förlora vid en tänkbar 
konkurs. När en företagsrekonstruktion inleds kan inte företaget försättas i konkurs och 
borgenärer kan inte kräva utbetalning enlig svensk Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.  

När SAAB inledde sin företagsrekonstruktion hade de under en längre tid varit i medias 
fokus. Speciellt angående hur SAAB:s ägare General Motors (GM) hade lidit av att SAAB 
presterat undermåligt de senaste åren. Samtidigt fanns det en tro på företaget, fastän det gått 
med över 32,2 miljarder kronor i förlust de senaste åtta åren (Dagens Industri, 2010). 
Spekulanterna flockades kring SAAB och GM valde slutgiltigt att sälja till svenska 
Koenigsegg, vilka dock drog sig ur köpet eftersom köpprocessen gick för långsamt (Dagens 
Industri, 2009). Efter detta började en likvidation av företaget, men GM valde i ett senare 
skede att sälja till holländska Spyker. Nu är det Spyker som är ägare och kommer de att kunna 
vända SAAB till ett lönsamt företag igen? Anledningen till att vi nämner SAAB som exempel 
är för att det är ett bevis på att ett företag kan gå genom stålbad, men att det fortfarande kan 
finnas krafter som ser potentialen i företaget och är beredda att driva det vidare för de kan se 
ett framtida värde. En företagsrekonstruktion är en möjlighet för ett företag att under en 
begränsad tid söka skydd mot sina borgenärer. Detta gör att företagets problem med till 
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exempel likviditet och skulder kan förbättras under den begränsade tiden. Tidigare forskning 
visar att när företag inleder företagsrekonstruktionen har de en möjlighet till de nämnda 
förbättringarna tack vare att den finansiella ställningen förbättras (Warren, Westbrook, 2009, 
sid 640). 

Vissa företagsrekonstruktioner blir lyckade, men många blir bara en utdragen process till en 
likvidation. Enligt svensk lag (1996:764) får en företagsrekonstruktion pågå högst ett år och 
måste förnyas var tredje månad. Vi kommer att studera företag som överlevde denna 
rekonstruktion gentemot de som försattes i slutgiltig konkurs. Vårt mål är att finna vad som 
skiljer de båda grupperna från varandra och kunna dra slutsatser utifrån det. 

Under året 2009 upphörde 206 stycken företagsrekonstruktioner vilket innebär att företagen 
antingen lyckades rekonstruera företaget och levde då vidare eller försattes i konkurs och 
likviderades. Forskning har gjorts i större utsträckning på området ”vilka som går i konkurs 
och vilka som går i företagsrekonstruktion”, än på området ”vilka som klarar en 
företagsrekonstruktion och vilka som går i konkurs” (Cambell, 1996, sid 13). Detta skulle 
kunna jämföras med antalet företag som finns i Sverige. Eftersom det finns ett antal olika 
bolagsformer däribland dödsbon, kan det vara svårt att veta exakt hur många bolag som finns. 
Dödsbon har exkluderats och antalet aktiebolag var år 2009 knappt 300 000 stycken (SCB, 
2010-05-15). Men till vilken intressent skapas det ett värde när ett företag inleder en 
företagsrekonstruktion? Samma studie visar motsatta resultat i denna fråga och att ytterligare 
studier behövs (Pulvino, 1999, sid 179). Till exempel kan kreditgivare och utomstående ägare 
vara intresserade av vilka bolag som kan överleva en företagsrekonstruktion. Detta för att veta 
ifall företagsrekonstruktionen kommer att innebära mindre förluster än vid en konkurs.  

Företagsrekonstruktion finns även i andra länder som exempel i USA där det heter att söka 
skydd med hjälp av chapter 11 (Ogden, Jen, O`Connor, 2003, sid 638). Det finns företag som 
under en längre tid haft ekonomiska svårigheter, men som genom en företagsrekonstruktion 
får andrum, tack vare den tiden kommer de ur den starkare. Det finns många exempel på hur 
en företagsrekonstruktion har blivit vändpunkten, som Texaco, Manville Corporation, 
Wheeling-Pittburgh Steel, Storage Technology Corporation (Tevakolian, 1994, sid 52). 
Varför blev dessa företagsrekonstruktioner lyckade? Eftersom det finns studier som visar att 
det med hjälp av olika nyckeltal går att förutspå en konkurs, finns det då faktorer som 
påverkar en lyckad företagsrekonstruktion? En faktor som skulle kunna påverka en 
företagsrekonstruktion är storleken på ett bolag. Större storlek på ett bolag innebär 
stordriftsfördelar (Ogden, Jen, O`Connor, 2003, sid 243-244) vilket i sin tur kan leda till 
bättre lönsamhet för bolaget. Studier visar att återhämtningen efter en företagsrekonstruktion 
förbättras i och med storleken på bolaget (Dawley, Hoffman, Brockman, 2003, 422-423). En 
annan faktor skulle kunna vara kassalikviditeten som påverkar hur flexibel ett bolags 
operationella del fungerar (Kuo, Hu, Hsu, 2006, sid 11). Tidigare studier visar att en god 
kassalikviditet ökade chansen för aktieägarna att öka sitt mervärde från en 
företagsrekonstruktion (Partington Graham, 2001, sid 93). Vi vill dock poängtera att mängden 
studier om företagskonstruktioner står sig slätt i förhållande till studier om konkurser där 
mängden studier och undersökningar är mångdubbelt fler och att vi inte jämför konkurser mot 
företagsrekonstruktioner. Studiens fokus är på företagsrekonstruktioner. 

"#)��������*��������

Vilka faktorer har ett samband med om ett företag överlever en företagsrekonstruktion?  
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Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som har ett samband med om ett företag 
klara av en företagsrekonstruktion. En modell som baseras på de finansiella nyckeltalen skall 
utarbetas och ska visa hur stor andel av företagsrekonstruktioners utgång som kan förutspås. 
�
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Vi kommer att studera företagsrekonstruktioner som avslutades mellan perioden 2008-09-01 
och 2010-02-06. Under perioden blev finanskrisen en realitet vilket motiverade oss att ta data 
därifrån. Eftersom vi ska kunna studera företags nyckeltal måste vi ha en årsredovisning att 
tillgå, detta gör att företag som inte haft någon tidigare årsbokslut kommer att exkluderas ur 
studien. Vidare kommer vi att exkludera företag som har noll i omsättning, dessa bolag anser 
vi inte är aktiva, och dessutom går vissa nyckeltal inte att studera då omsättningen är noll.   
�
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Borgenär – Är den person eller företag som har en fordran på ett annat företag eller person. 

Företagsrekonstruktion – Möjlighet för företag att låta en rekonstruktör som tingsrätten, 
under en tidsperiod försöka driva företaget vidare. Under denna tid är företaget skyddat mot 
tidigare borgenärer och befintliga krediter kan omförhandlas genom ackord. 

Gäldenär – Är den person eller företag som är skyldig pengar. 

Likvidation – En process efter en konkurs då företagets kvarvarande tillgångar skall omsättas 
till kontanter och betalas ut till företagets borgenärer.  

Nyckeltal – Mått för att mäta till exempel storlek, lönsamhet och skuldsättning hos ett 
företag. 

"#1�����'����'��

Denna studie introduceras genom en inledning vilken följs av den teoretiska metoden där vi 
redogör för utgångspunkterna i studien. För att ge läsaren en större inblick och förståelse för 
ämnet tar ett kapitel om förerekonstruktionslagen vid. Efter det presenteras teorin som ligger 
till grunden för att bygga studien. Därefter den praktiska metoden där vi förklarar vilka 
metoder vi använder för att bearbeta datamaterialet i empirin. Analysen kommer därefter, i 
vilken vi analyserar resultaten och därefter slutdiskussionen där våra verkliga resultat 
presenteras. Slutgiltigen en källförteckning där alla studiens källor kan återfinnas. 
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I detta kapitel kommer vi att presentera de teoretiska metodval som har legat till grunden för 
vår studie. Vi redogör vilken kunskapssyn, angreppsätt och arbetsmetod vi använt för att vår 
forskning. Vi presenterar slutligen kritik som finns mot de metodval vi gör.    
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�

Både författarna läser civilekonomprogrammet på Handelshögskolan i Umeå. Eftersom 
författarna har inriktning mot finansiering, föreföll det naturligt inom vilket område vi skulle 
fokusera vår uppsats. Vårt ämnesval blev företagsrekonstruktioner. Detta val gjorde vi för att 
det har rapporterats mycket angående SAAB:s företagsrekonstruktion i media (Dagens 
Industri, 2009), något som gör det till ett aktuellt och intressant ämne att undersöka. Under 
den senaste finanskrisen ökade konkurser dramatiskt (UC, 2010), eftersom en 
företagsrekonstruktion kan ge företaget ett viktigt andrum för att kunna överleva en kris blev 
vi intresserade av vilka företag som hade möjligheten att klara en.  

När en mer utförlig forskning gjordes i ämnet visade det sig att ämnesområdet var, fastän det 
funnits i Sverige i 14 år, väldigt outforskat. Det finns tidigare studier inom liknande ämnen, i 
den behandlas vilka företag som ingår en företagsrekonstruktion gentemot konkurser på 
Handelshögskolan i Umeå (Forssgren & Håkansson, 2008). Denna studie undersökte ett 
tidigare skede än vad vår studie syftar till att undersöka.  

Det förs diskussioner om vilken av företagsrekonstruktion och konkurs som ger mest 
mervärde för intressenterna, och att det finns motsatta resultat i tidigare studier (Pulvino, 
1999, sid 179). Pulvino skriver följande “Additional research on the relative efficiencies of 
reorganization and liquidation bankruptcy venues is clearly needed” (Pulvino, 1999, sid 
179). Vidare finns det väldigt få studier som berör hur många av företagen som verkligen 
lyckas med en företagsrekonstruktion, som till exempel (Cambell, 1996, sid 13) skriver ”Only 
a limited amount of empirical research has been conducted concerning the factors associated 
wih bankruptcy reorganization success”. Trots att detta var 14 år sedan lagen uppkom, har 
inte området blivit särskilt utforskat. Detta gjorde ämnet mer intressant för oss. En uppsats på 
magisternivå på Handelshögskolan i Umeå ska behandla både aktuellitet och relevans, vi 
anser att vårt ämnesval uppfyller båda kriterierna.  

Efter diskussioner med vår handledare utformade vi en idé som skulle vara praktisk 
genomförbar, tillräckligt omfattande för att ge tillförlitliga resultat och vara relevant för 
utbildningen.  
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Förförståelse i en studie kan verka betydelselös, men i verkligheten är det en av de viktigaste 
delarna i en studie. Eftersom denna del upplyser om den nuvarande kunskapen hos forskarna. 
Som (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2002, sid 14) skriver ”...i ljuset av vad som redan är känt 
eller kunde förväntas”. Med detta anser vi att författarna beskriver den kunskap de redan 
besitter för att sedan utforska problemet i studien. Vidare skulle det kunna ges exempel med 
att ifall Columbus inte skulle ha haft någon förförståelsen om vägen till Indien skulle han 
aldrig ha hittat Amerika. Trots att förförståelsen var fel, kan inte forskning bedrivas utan 
förförståelse (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2002, sid 14).  
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Den förförståelse en människa kan ha summeras av (Johansson Lindfors, 1993, sid 25) som 
skriver ”Erfarenheterna och förföretställningarna har sin grund i forskarens sociala 
bakgrund, utbildning, praktiska erfarenheter etc.”. Med detta i åtanke kommer vi att 
presentera våra förförståelse till ämnet i nästa stycke.  

Båda författarna läser civilekonomprogrammet med inriktning mot finansiering. Studien 
bygger på finansiella nyckeltal, vilket ingen av författarna har någon praktisk erfarenhet att 
arbeta med. Däremot har båda läst finansieringskurser, ”räkenskapsanalys med värdering” 
och som alla innehåller inslag av nyckeltal och nyckeltals analyser. Vidare har en av 
författarna läst corporate finance i Prag och den andre författaren läst advanced corporate 
finance och financial statement analysis i Umeå, även dessa kurser innehåller 
nyckeltalsanalyser, men med en djupare förståelse. Detta har gett oss den teoretiska 
bakgrunden som krävs och det faktum att vi inte läst samma kurser ger oss ett bredare 
kunskapsområde och vi kompletterar varandra i större utsträckning. Eftersom vi kommer att 
göra hypotesprövningar krävs även förförståelse för den statistiska delen, vilket vi båda även 
läst 15 hp inom.  

Förståelse för konkurser har vi tillskansat oss under studietiden och anser oss därför ha en god 
förförståelse varför och hur de sker. En bakomliggande orsak till studierna vid 
civilekonomprogrammet är att lära sig förstå och kunna skilja på vinst och förlust. Detta är en 
anledningen till att vi anser oss ha god förförståelse. Ämnet företagsrekonstruktioner har 
ingen av oss någon större tidigare kännedom inom förutom att man snappat upp begreppet vid 
enstaka tillfälle. Att företagsrekonstruktioner är nytt för oss båda två, vilket gör det mer 
intressant ur ett personligt perspektiv. 

Författarna känner inte varandra sedan tidigare och har olika geografisk tillhörighet. De två 
variablerna gör att de kan komplettera varandra och minimera sannolikheten att tänkandet blir 
alldeles för smalt under studien. 

Studien tror vi kommer att visa en skillnad mellan de som ansöker konkurs och de som får en 
lyckad företagsrekonstruktion, det vill säga klarar av att bli vinstdrivande igen. Vi tror att de 
som lyckas kommer att ha nyckeltalsvärden som är bättre än de som misslyckas. Varje 
nyckeltal bygger på ett antal underliggande faktorer som påverkar ett företag. De 
underliggande faktorerna kan vara till exempel kassa, resultat eller intäkter. Dessa nyckeltal 
kommer vi sedan att välja ut och sedan på ett objektivt sätt redovisa resultaten. Vi har en 
handledare som kommer att granska vår uppsats kontinuerligt vilket kommer att göra att vi får 
influenser av hans förförståelse till ämnet. Detta kommer att påverka oss eftersom vi får en 
lättare förståelse för ämnet och valet av teorier. 
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Utifrån vår frågeställning och syfte skulle man kunna anta en rad olika perspektiv på studien. 
Vi anser att man skulle kunna anta ett företagslednings perspektiv, det vill säga att utgå 
inifrån bolaget. Ett annat perspektiv är ett intressentperspektiv, detta perspektiv utgår ifrån hur 
andra aktörer uppfattar bolaget. Detta innebär till exempel att det inte finns någon insyn i 
bolagets operationella del utan informationen kommer endast ifrån vad som kan utläsas ifrån 
årsredovisningen. Eftersom vi endast kommer att utgå ifrån tidigare årsredovisningen är detta 
en av förklaringarna till varför vi valt ett intressentperspektiv. Ifall vi skulle utgått ifrån ett 
företagsledningsperspektiv skulle det vara befogat att göra djupgående analyser av bolagen 
och då räcker inte årsredovisningarna till. Eftersom vi vill undersöka ifall det finns faktorer i 
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bolagen som kan påverka ifall till exempel banker (som är en intressent) förlorar mindre 
pengar vid vissa företagsrekonstruktioner.  
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Intressentperspektivet vi valt kommer att genomsyra hela vår studie, från kunskapssyn, 
angreppsätt, teorival och vidare genom hela studien. Eftersom vi kommer att studera nyckeltal 
utifrån ett intressentperspektiv är det intressant att se ifall det finns samband med vilka som 
kan återbetala dessa lån (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 130) och hur deras 
nyckeltal ser ut. Det vill säga ifall kreditgivarna kan identifiera vilka faktorer som påverkar 
ifall ett företag kommer att lyckas med återbetalningen av lånen efter rekonstruktionen. 
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Det finns två olika forskningsperspektiv vilka existerat sedan en lång tid tillbaka, det 
naturvetenskapliga och det humanistiska. Det naturvetenskapliga söker kausalitet vilket 
undersöker orsak och verkan. Inom den humanistiska söker man finala förklarningar vilket 
innebär en större förståelse för undersökningen (Backman, 1987, sid 5).  Eftersom vi är 
intresserade av vilka nyckeltal som påverkar företag som genomgår en lyckad 
företagsrekonstruktion har vi en naturvetenskaplig syn på vår studie. Vi är alltså intresserade 
av samband i nyckeltalen som påverkar företagsrekonstruktionen.

Den kunskapssyn som en författare har kan redan från frågeställningen urskiljas (Johansson 
Lindfors, 1993, sid 39). Redan då kan det konstateras ifall en fråga är formulerad på ett sätt 
som kräver subjektiva eller objektiva bedömningar (Johansson Lindfors, 1993, sid 39). I vår 
studie kan frågeställningen och syftet besvaras på ett objektivt sätt. Det finns två olika 
huvudlinjer inom kunskapssynen, den ena är hermeneutisk och den andra positivistisk. Enligt 
(Ödman, 2007, sid 23) är båda kunskapssynerna nödvändiga för att de genererar olika resultat, 
den hermeneutiska synen fokuserar på att tolka data och sedan återge det på ett subjektivt sätt. 
Däremot den positivistiska synen har en objektiv roll för att samla in data för att sedan visa 
samband på ett objektivt sätt.  

Vår kunskapssyn vilken vi utgår från i denna studie är den positivistiska kunskapssynen. 
Detta innebär att studien har som utgång att inte tolka den data som vi samlar in, utan på ett 
objektivt sätt redogöra den data som vi samlat in och sammanställt. 

Eftersom vi är intresserade av den finansiella rapporten som är skapad genom formella 
hänvisningar finns det kritik mot att positivismen inte svarar på frågan om hur organisationen 
och organisationsmedlemmarna beter sig. Men positivismens svar på detta är att 
hermeneutiker inte kan veta ifall de mänskliga faktorerna påverkar resultatet (Johansson 
Lindfors, 1993, sid 42ff). Hermeneutiskt perspektiv skulle lämpa sig bättre om vi valt att utgå 
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från företagsperspektivet, det vill säga hur en företagsledning påverkar en 
företagsrekonstruktion. 

Som vi tidigare skrev så har författarna två olika bakgrunder, detta göra att vi har större 
möjligheter för diskussioner vilket minimera ett smalt tänkande. Något vi anser förbättrar vår 
objektivitet. Dock kan ett fullständigt objektivt tänkande aldrig uppnås då subjektiva 
värderingar alltid finns i respektive ryggsäck, ett exempel är att vi tror att nyckeltalen kommer 
att vara bättre för företagen som fortsätter sin verksamhet.  

En del som påverkas till stor del även i en positivistisk studie är val av teorier vilket kan 
påverkas av författarnas förförståelse. För att minimera subjektiviteten måste man göra 
djupgående undersökning av teorierna för att inte utelämna viktiga delar.  Efter detta kommer 
dessa teorier att ställas mot vår empiri, vilket mynnar ut i en analys och sedan ett resultat. 
Eftersom övriga delar inte skall påverkas av våra egna subjektiva bedömningar är det endast 
teorivalen som har betydelse. 
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Det finns en rad olika angreppsätt och vår kunskapssyn, positivism, har ingen avgörande 
betydelse för val av angreppsätt, det vill säga ett induktivt eller deduktivt angreppssätt 
(Bryman, Bell, 2005, sid 27). Däremot vägs kunskapssynen, forskningsfrågan och de 
förändringsambitioner forskaren har in i studien (Johansson Lindfors, 1993, sid 55).  

Det val vi har gjort i denna studie är den deduktiva metoden och processen för deduktion ser 
ut som i figur 3. Vi har utgått från vårt metodval för att sedan söka den teori som vi vill utgå 
ifrån för att kunna ställa hypoteser utifrån vår frågeställning. Därefter har vi samlat in data, 
undersökt data och sammanställt resultaten. Efter detta förkastas eller bekräftas hypoteserna, 
varpå vi drar slutsatser utifrån hypoteserna. De resultat vi får kommer att ställas mot vår 
teoretiska bakgrund. Det vill säga vi vill avbilda hur det ser ut i verkligheten (den teoretiska 
bakgrunden) med till exempel lönsamhet och olika nyckeltal för att sedan jämföra detta med 
det empiriska underlag vi har (Johansson Lindfors, 1993, sid 56), jämförelsen beskrivs i vårt 
analys kapitel. 
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Det kan riktas kritik mot det deduktiva angreppssättet för att ifall inte de valda teorierna visar 
upp en korrekt verklighetsbild blir det studien och inte resultaten, som ska bekräfta teorierna 
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(Johansson Lindfors, 1993, sid 56). Kritiken ovan anser vi minskar tack vare den 
kontinuerliga kontakten med vår handledare, som hjälper oss att styra oss i rätt riktning. Den 
deduktiva metoden precis som induktiv är svår att förstå vid en snabb överblick, men för att 
exemplifiera hur vår studie blivit deduktiv, vill vi förklara genom att vi utgått från befintliga 
teorier inom konkurs för att sedan överföra det till företagsrekonstruktioner. Detta innebär att 
tidigare studier inom konkurs och företagsrekonstruktioner ligger till grund för att finna 
sambanden mellan nyckeltal och påverkansfaktorer för att genomföra en lyckad 
företagsrekonstruktion. Vidare anser vi att ett deduktiv angreppsätt och en positivistisk 
kunskapssyn är en lämplig kombination till denna studie, då vi vill återge resultaten på ett 
objektivt sätt och inte tolka våra resultat.  

Vårt angreppssätt kan således klassificeras som deduktivt då vi utgått från befintliga teorier 
och tidigare studier inom området för att beskriva sambanden mellan revisionskvalitén och 
företagens anlitande av rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå (Johansson Lindfors, 1993, 
s.55). 
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Vi har valt ett kvantitativt angreppsätt på vår studie. Vi analyserade båda angreppsätten, men 
utifrån vårt syfte med studien anser vi att en kvantitativ studie skulle ge oss de bästa svaren. 
Eftersom vi är intresserade av att se sambanden mellan företagsrekonstruktioner och nyckeltal 
blev det för oss naturligt att hypotespröva dessa nyckeltal för att undersöka eventuella 
samband. För studiens kvalitet är det viktigt att vi får tillgång till en stor mängd data för att 
studien vetenskapligt kan kallas kvantitativ. På grund av att olika branscher ingår i studien 
avser vi att kunna generalisera resultaten. Fördelarna blir att vi får en övergripande blick över 
alla branscher, medans nackdelarna blir att vi inte blir specifika inom en viss bransch. Ifall vi 
skulle valt en kvalitativ metod, skulle ett av metodvalen kunnat vara att göra djupgående 
intervjuer hos ett fåtal företag som genomfört en rekonstruktion. För att under dessa intervjuer 
undersöka ifall det finns samband mellan de som fortsatte vara verksamma och de som gick i 
konkurs. Först skulle det innebära att vi skulle behöva tolka vårt empiriska material vilket 
skulle betyda att vi skulle behövt en annan kunskapssyn. Ett annat problem som uppstår är att 
ifall vi intervjuar ett bolag som inleder en företagsrekonstruktion inte vet utgången, det vill 
säga att det kan visa sig att vi undersökte bolag som fick lyckade företagsrekonstruktioner 
eller konkursbolag. Dessutom kan en företagsrekonstruktion pågå under ett år vilket försvårar 
en sådan studie. Därför har vi valt att göra en kvantitativ metodval på denna studie.   

Den praktiska metoden vi kommer att använda oss av kommer att beskrivas utförligare i 
kapitlet om praktisk metod. 
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Denna del av uppsatsen är till för att öka möjligheten till replikation som är en del av de 
kvantitativa kriterierna i en studie (Bryman, Bell, 2005, sid 102-104). Vi beskriver nedan 
vilka sökord och vilka databaser vi använt, för att öka möjligheten för andra att göra en 
replikation av vår studie. Eftersom vi har en positivistisk grundsyn skall vi bedriva vår studie 
på ett objektivt sätt, tack vare denna del kan andra avgöra ifall vi har använt oss av subjektiva 
val vid insamling av litteratur. Övriga kriterier kommer vi att ta upp i kapitel praktisk metod. 

Den litteratur och de artiklar vi har valt att använda oss av och som ligger till grund för 
kapitlen teoretisk metod, teori och praktisk metod har sökts genom Umeå 
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universitetsbiblioteks databaser. Där har vi använt oss av deras egna album, Emerald fulltext 
och Business Source Premier.  

Vi även funnit artiklar med hjälp av Google Scholars sökfunktion. Problemet med denna 
sökfunktion är att vi inte kan säkerställa källan på samma sätt som i Emerald och Business 
Source Premier där det kontrolleras ifall artikeln har blivit granskad, så kallad peer review. 
Användningen av Google Scholars har dock hjälpt oss att få access till artiklar som är skrivna 
för länge sedan, dessa artiklar är svårare att få access till genom andra sökmotorer.  
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När vi gjorde våra sökningar till teori kapitlet i nämnda databaser använde vi oss av följande 
sökord: 
Bankruptcy, Chapter 11, Corporate failure, Corporate performance, Corporate 
reorganization, Debt ratio, Employee, Företagsrekonstruktion, Konkurs, Liquidity ratio, 
Ratios, Profitability, Revenue, Risk, Size  

Sökorden har kombinerats vid sökningarna. 
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Enligt (Thurén, 2005, sid 13) finns det fyra olika kriterier för att hålla sig kritisk mot sina 
källor. De olika kriterierna är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äktheten 
syftar till att källan skall vara det den utger sig för att vara, det vill säga att den inte är 
förfalskad (Thurén, 2005, sid 19). Vi anser oss ha minimerat risken för att använda oss av 
falska källor genom att i huvudsak använda källor som är peer review, vilket betyder att 
oberoende forskare har granskat artikeln och godkänt den. Vi är medvetna om att källor från 
internet anses ha en lägre trovärdighet än tryckta källor, men motiverar våra val med att det 
krävs en stort spann av källor till en magisteruppsats och därför är internet ett måste. Den 
kritiska granskningen av internet i väst ökar dagligen samtidigt, och man måste förstå att 
mängden av material det finns att tillgå på internet ger denna studie en högra kvalite. 

Tidssamband innebär att det källorna beskriver skall vara från nyligen publicerade 
undersökningar där nytt material framkommer (Thurén, 2005, sid 30), för vår uppsats har det 
inneburit att vi sökt efter källor skrivna efter år 2000. Vi kan inte förkasta äldre forskning då 
den banat väg för forskningen som sker idag, vilket betyder att det blivit en blandning av 
källor skrivna både före och efter millenniumskiftet. Forskningen kring rekonstruktioner 
grundar sig till stor del på vad som står i lagen, och lagen förändras från år till vilket gör att vi 
haft som mål att ha så färska källor som möjligt. Dock skall man komma ihåg att 
företagsrekonstruktioner inte är det mest välutforskade ämnet och vi har därför sökt efter 
källor inom konkursfältet där flertalet källor är publicerade före år 2000.  

Oberoende är det tredje kriteriet för en kritisk granskning av källor. Att en författare 
egentligen har tagit informationen från en annan författare (Thurén, 2005, sid 53). Författare 
som använder andras resultat och källor i egna publikationer skapar en lång kedja mellan 
författarna där slutsatserna kan bli skeva och resultaten bli opålitliga. I vår jakt på källor har vi 
försökt söka reda på den ursprunglige författaren och tolka vad han/hon skrivit, men inte 
lyckats i alla fall då refererandet mellan författarna är så gott som oändligt. Den sista 
källkritiska principen är tendensfrihet, det vill säga att misstankar mot att den refererade 
källan ger en bild som är felaktiv och falsk av verkligheten på grund av författares 
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egenintressen vilka kan vara personliga, ekonomiska eller politiska (Thurén, 2005, sid 13). 
Källorna vi använt kommer från erkända databaser vi fått tillgång till via Umeå 
universitetsbibliotek vilket vi tycker borgar för kvalitetssäkrade källor. 
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Vi kommer i detta kapitel att ge läsaren en förståelse för hur en företagsrekonstruktion går 
till utifrån Svensk Lag (1996:764) om företagsrekonstruktioner. Vi har valt att dela in delarna 
i kapitel på grund vi vill ge läsaren ett bättre sammanhang och inte fastna vid enskilda 
paragrafer. 

1 kap: Inledande bestämmelser 

Ett bolag som har betalningsvårigheter kan ansöka om att rekonstruera bolaget. Ansökan skall 
gå till en domstol som sedan skall utse en rekonstruktör enligt 1§. Under rekonstruktionen 
skall rekonstruktören undersöka ifall bolaget fortsättningsvis kan bedrivas i full eller delvis 
skala. Under rekonstruktionen kan bolaget göra en uppgörelse med sina borgenärer, det vill 
säga avskriva skulderna eller skriva ner dem. Rekonstruktören skall arbeta för att inte 
borgenärernas intressen åsidosätts enligt 2§. 

2 kap: Företagsrekonstruktion i allmänhet 

Både bolaget och dess borgenärer kan ansöka för bolagets räkning om företagsrekonstruktion. 
En ansökan skall innehålla kortfattad redogörelse om gäldenärens ekonomi och varför det har 
uppkommit betalningssvårigheter. Dessutom skall ansökan innehålla en plan för hur bolaget 
skall utvecklas till att bli vinstdrivande igen. Allt detta enligt 1§ och första till och med tredje 
stycket i den 3§.  

Ett bolag kan endast försättas i rekonstruktion om bolaget har svårigheter eller förväntas få 
svårigheter att betala sina kortfristiga skulder. Rekonstruktören som skall sköta bolaget måste 
både ha den erfarenhet och insikt som det innebär att sköta liknande bolag. Dessutom måste 
denna rekonstruktör ha förtroende från borgenärerna, 11§ första stycket och 12§ första stycket 
förtydligar detta.  

Rekonstruktören skall utgå från den plan som blivit utarbetad och inlämnad vid ansökan till 
tingsrätten för hur bolaget skall drivas i fortsättningen. När en företagsrekonstruktion inleds 
skall samtliga borgenärer underrättas, och underrättas om bolagets tillgångar, skulder, övriga 
upplysningar samt orsaken till betalningssvårigheterna enligt 13§ första stycket.  

Bolaget får inte utan rekonstruktörens samtycke betala skulder, ingå nya förpliktelser, 
överlåta, pantsätta eller liknande åtaganden enligt 15§. 

3 kap: Offentligt ackord under företagsrekonstruktion 

Tingsrätten kan besluta om förhandling om offentligt ackord ifall gäldenären begär det. Ifall 
ackordet beslutas, skall alla borgenärer ha lika rätt och minst 25 % av fordringen. Lägre 
procentsats kan bli accepterat, men då krävs det att samtliga borgenärer godkänner ackordet 
eller att det skulle vara mycket särskilda förhållanden. Den minsta summan som skall betalas 
till borgenärerna skall senast ett år efter ackord förhandlingarna vara betalda, om inte nya 
förhandlingar har ägt rum vilket beskrivs i 1§ och 2§ i det tredje kapitlet. 

I en ackordförhandling får alla borgenärer som hade fordringar innan 
företagsrekonstruktionen ansöktes, om att delta. Vissa specifika borgensmän som har rätt till 
sina fordringar sist av alla deltar inte vid förhandlingarna.  
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För att ackordet skall godtas behövs följande mandat: 
50 % av skulderna => 3/5 röstar för (Samtidigt som de som röstat innehar minst 3/5 av totala 
fordringar) 
< 50 % av skulderna (mindre) => 3/4 röstar för (Samtidigt som de som röstat innehar minst 
3/4 av totala fordringar)  

Ifall det blir beslutat att ackord skall gälla, blir alla borgenärer bindande, både de som är 
deltagande och de som inte deltog på ackordsförhandlingarna. Dessutom gäller det för alla 
skulder både de som är kända och de som är okända, enligt 4§.  

En ackordförhandling skall vara skriftligen och innehålla en berättelse av rekonstruktören om 
bolagets tillstånd och orsakerna till betalningssvårigheterna. Dessutom skall tillgångar och 
skulder vara uppräknade. Rekonstruktören skall även göra en personlig bedömning om han 
anser att borgenärerna bör anta ackordsförslaget, enligt 10§ och 11§. 

4 Kap: Övriga bestämmelser 

Kostnaderna för handläggningen av företagsrekonstruktionen i tingsrätten skall betalas av 
gäldenären, som står i 4§. 

En företagsrekonstruktion skall upphöra ifall: 
1. Syftet med företagsrekonstruktionen är uppnått 
2. På gäldenärens begäran, dock innan beslut om ackord. 
3. Vid vissa omständigheter när gäldenären uteblivit från borgenärssammanträde. 
4. Om en borgenär eller rekonstruktör begär det och samtidigt kan syftet med 

företagsrekonstruktionen inte uppnås. 
5. Ifall det finns andra skäl som anses vara av betydelse för att en företagsrekonstruktion 

skall upphöra. 

En företagsrekonstruktion skall även anses upphörd ifall företaget försätts i konkurs, enligt 
7§.  

Ifall inte något av ovanstående händelser inträffar skall tingsrätten besluta om att 
företagsrekonstruktionen upphör efter tre månader. Dock kan tingsrätten förlänga perioden 
med tre månader igen ifall det finns starka skäl för en fortsättning. Det kan även ske en 
förläning på begäran av gäldenären. Detta kan dock längst förlängas till ett år, det vill säga en 
företagsrekonstruktion kan högst pågå ett år, enligt 8§ första och andra stycket.   

Beslut om inledd företagsrekonstruktion, ackordsförhandlingar och upphörd 
företagsrekonstruktion skall tillämpas med omedelbar verkan, vilket förtydligas i 10§. 

Företagsrekonstruktioner är inte unikt för Sverige utan det finns även i andra länder. 
Exempelvis finns det i USA en liknande lag som heter Chapter 11 (Ogden, Jen, O`Connor, 
2003, sid 638). Även där är det en möjlighet istället för att gå i konkurs.  
�
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Vi kommer i detta kapitel att redogöra vilka teorier som kommer att ligga till grund för vårt 
empiriska material. Inledningen och bakgrund kommer ge en inledande beskrivning till 
teorin. Övriga delar i kapitlet kommer att innefatta konkurser, lönsamhet och risker i ett 
företag samt faktorer som kan påverka en företagsrekonstruktion. 
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Det finns många intressenter i en företagsrekonstruktion vilka alla har olika intressen i hur 
företaget agerar i en konkurs. Till exempel kan en kreditgivare vara intresserad av i vilken 
situation, konkurs eller företagsrekonstruktion, som de får mest återbetalning av lånen i. Ett 
företags aktieägare kanske vill bedriva verksamheten vidare och det är enda chansen för att få 
igen något av det satsade kapitalet i bolaget. Ett exempel är Björklöven där bolaget var 
skyldig staten en skatteskuld (VK, 2010) vilket kan göra företagsledningen personligt 
ansvarig för denna skuld (2005:551). Detta kan göra att företagsledningen till alla medel vill 
få igenom en företagsrekonstruktion som kan i sin tur leda till att bolaget kan betala igen sin 
skatteskuld. Ovanstående exempel innebär att det kan vara skillnad om bolaget skall ingå en 
företagsrekonstruktion beroende på vems intressen man ska tillgodose. Det uppstår ett agent 
principle problem mellan kreditgivare/aktieägare, företagsledning/kreditgivare i en 
företagsrekonstruktion (Ogden, Jen, O´Connor, 2002, sid 70ff). Agentteorin är erkänd för att 
förklara spridningen av ägande och kontroll i bolag. Fokus i agentteorin ligger på stora företag 
vilket går hand i hand med större spridning av ägande och kontroll, men i vår studie där 
företagen är av skiftande storlek kan agentproblemen även uppkomma och diskuteras utifrån 
att ägaren/ägarna istället använder sin starka ställning i bolaget för personliga intressen vilket 
kan gå ut över anställda i bolaget (Hope & Langli, 2007, sid 10).
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För att ge en bättre förståelse för vårt teoriavsnitt kommer vi nedan i figur 4 att presentera hur 
många och varför ett företag ansöker om företagsrekonstruktion eller går i konkurs. Som vi 
kan se i nedanstående figur är det 9 467 stycken företag som har inlett en konkurs mellan 
2008-09-01 – 2010-02-06. Vidare kan vi se att endast 248 stycken bolag av dessa inledde 
företagsrekonstruktion, och resterande 9 213 stycken försattes i slutgiltig likvidation. Utav de 
bolag som inledde en företagsrekonstruktion lyckades 124 stycken fortsätta bedriva sin 
verksamhet efter upphörandet av företagsrekonstruktionen och lika många, 124 stycken, 
försattes i likvidation efter.  
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I denna studie vill vi undersöka vad som påverkar att en företagsrekonstruktion blir lyckad. 
Detta kommer att göras med en logistisk regressionsanalys. Den logistiska regressionsanalys 
kräver variabler som kan förklara och uppskatta vad som krävs för en lyckad 
företagsrekonstruktion, denna analys kommer att förklaras ytterligare i den praktiska 
metoden. Variablerna som krävs kommer att vara våra nyckeltal som presenteras i detta 
kapitel. I praktisk metod kommer vi att presentera vad nyckeltalet är, vad som påverkar 
nyckeltalet och vad det har med vår studie att göra. 

Företagsrekonstruktioner och konkurser är två ämnen som går hand i hand när det gäller det 
teoretiska underlaget. Företag som inleder en rekonstruktion kan också välja att direkt gå i 
konkurs vilket förklaras tydligare längre fram i detta kapitel. Tidigare studier inom konkurser 
och rekonstruktioner har funnit ett flertal viktiga variabler som storleken på företaget, 
lönsamheten på totalt kapital, likvida tillgångar (Campbell, 1996, sid 25). Variablerna har 
utvecklats tillsammans med vad vi författare tror kan vara av stor vikt för att finna signifikans 
i våra tester och se om våra hypoteser bekräftas eller förkastas. 

De psykologiska faktorerna bakom en företagsrekonstruktion är under vilka incitament 
företagaren (gäldenären) och kreditgivaren (borgenär) agerar. Företagaren har en större insats 
än bara krediter vid en misslyckad rekonstruktion, företagaren kan även känna en plikt mot 
dels sina anställda att driva företaget vidare och även för sitt personliga välbefinnande. Dessa 
typer av psykologiska bakomliggande orsaker är inte på något sätt aktuella att undersöka i vår 
uppsats, men intressant att reflektera över.  
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Ofta förknippas konkurser med att ett företag går dåligt och med förlust, men det behöver inte 
alltid vara fallet. Med hjälp av Nationalencyklopedins definition på konkurs skall vi förklara 
vad vi menar med detta. 

”Konkurs betyder att en domstol tvingar någon att betala sina skulder. Domstolen utser 
någon utomstående (en konkursförvaltare) som säljer det som går att sälja och kräver in de 
pengar som går att kräva in. Oftast får de som har pengar att fordra inte tillbaka alla sina 
pengar” (Nationalencyklopedin, 2010). 

Med detta menas att företaget likvideras och alla tillgångar säljs av en konkursförvaltare och 
fördelas mellan de som har en fordran på bolaget. Fordran kan komma ifrån till exempel 
banken, leverantörer och även aktieägare. Hur sedan pengarna som kommer från likvidationen 
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fördelas, är efter en prioritets ordning beroende på vem eller vilka som har säkerhet på sina 
fordringar. Aktieägarna i bolaget har lägsta prioritet och får tillbaka först när alla andra fått 
betalt (1996:764). 

Det kan diskuteras att ett företag inte i grunden behöver gå dåligt, utan det kan vara företaget 
som har problem med att betala de kortsiktiga skulderna. Företaget kan både ha 
balansproblem och betalningsproblem vid en konkurs (Folkesson, 2009, sid 5), det vill säga 
att det finns olika problem för olika företag.   
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Balansproblem uppkommer när tillgångarna är mindre än skulderna, detta kallas insufficiens. 
Det kan även vara så att det egna kapitalet endast är hälften av aktiekapitalet, detta kallas 
kapitalbrist. Dessa två stadier leder till tvångslikvidation. Balansproblem uppkommer när det 
egna kapitalet är hälften av aktiekapitalet (Folkesson, 2009, sid 6). Betalningsproblemens 
olika grupper delas in i illikviditet, insolvens och kvalificerad insolvens. Med grupperna 
menas att betalningsproblemen är tillfälliga under en kortare tidsperiod eller är permanent 
under en längre tidsperiod. Det först nämnda leder till företagsrekonstruktion och de två sist 
nämnda leder antingen till konkurs eller också skuldsanering. Beslut om i vilken grupp 
företaget är vid företagsproblem är svårt att avgöra på grund av att de två problemtyperna ofta 
går in i varandra. Då måste det undersökas vilken grupp de först trädde in i, för att undvika fel 
klassificering, exempelvis att betalningsproblem orsakade balansproblem eller tvärt om 
(Folkesson, 2009, sid 5-9).  

Easterbrook skriver följande:  

“Corporate bankruptcy has two functions: (1) to deliver the penalty for failure by forcing a 
wrapping up when a business cannot pay its debts and (2) to reduce the social costs of 
failure”. (Easterbrook, 1990, sid 411) 

Med detta vill Easterbrook säga att en konkurs har två funktioner dels att göra marknaden 
effektiv och dels minska påverkan på samhället (Easterbrook, 1990, sid 411). En 
företagsrekonstruktion gör det möjligt att påverkan på allmänheten minskar i och med att de 
anställda kan jobba vidare, leverantörer får kunder och banken kan få en fortsatt relation med 
företaget.  
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En viktig fråga angående de som inleder en företagsrekonstruktioner är, hur många företag 
som lyckas överleva och komma ut starkare, eller är det ett orealistiskt mål? Tidigare 
forskning visar att det finns en realistisk chans för dessa företag, främst tack vare att den 
finansiella ställningen har förbättrats (Warren, Westbrook, 2009, sid 640).  

Den kritik som har förts mot företagsrekonstruktionslagen och liknande lagar runt om i 
världen bygger ofta på att bolagen väljer att gå i företagsrekonstruktion medvetet för att 
omförhandla sina skulder (Tevakolian, 1994, sid 58). Detta trots att bolagen är både finansiellt 
och operationellt starka. Något som leder till att bolagen får både en längre kredittid och 
möjligheten att omförhandla sina skulder, vilket leder till en fördel gentemot konkurrenterna. 
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Det vill säga att marknaden fungerar ineffektivt, och att bolaget tar hjälp av det legala 
systemet för att få en konkurrensfördel. Det finns även liknande studier som undersökt ifall 
gäldenärer ingår en företagsrekonstruktion för att fördröja sina avbetalningar, dock inte för att 
få en konkurrens fördelar utan för att vänta på att marknadsläget skall ändras. Warren och 
Westbrooks studie har visat att det är fallet, det vill säga att gäldenärerna gömmer sig i en 
företagsrekonstruktion för att vänta på en konjunktursvängning (Warren, Westbrook, 2009, 
sid 640). I Tyskland och Mexico gick det även så långt att modifieringarna av lagen gjordes 
för att få bukt med dessa problem (Warren, Westbrook, 2009, sid 626). 

Vidare skulle det kunna diskuteras varför borgenärer går med på en företagsrekonstruktion? 
Ett företag måste ha ett visst godkännande av sina borgenärer som till exempel banken, 
leverantörer med flera för att börja en företagsrekonstruktion. Vad tjänar dessa intressenter på 
att företaget inleder en företagsrekonstruktion? Alternativen för företagen är att antingen 
likvideras eller att de ingår en företagsrekonstruktion (Lag 1996:764 1kap 1§). Utifrån ett 
intressentperspektiv ligger fokus på vilken utav situationerna störst mervärde kan skapas? När 
ett företag likvideras, det vill säga säljer iväg alla tillgångar på marknaden, görs detta för att 
sedan kunna fördela de likvida medlen som inkommit mellan alla borgenärer. Eller om mer 
mervärde skapas om företaget inleder en företagsrekonstruktion och skriver ner skulderna, 
samtidigt som kundrelationer kan fortsätta i många år framöver. Dessutom skulle det kunna 
vara så att samma belopp skulle fås vid en likvidation som vid en företagsrekonstruktion 
(Tevakolian, 1994, sid 58). 

Borgenärer vill få ut så mycket som 
möjligt oavsett ifall företaget likvideras 
eller rekonstrueras. Vi kan se till höger att 
fordringsägare med osäkra fordringar får 
mer utdelning under en 
företagsrekonstruktion gentemot en 
konkurs. Detta gör att fordringsägare kan 
värdera denna form före en konkurs. 
Skulderna i förhållande till tillgångarna är 
dessutom större i konkursbolag, detta gör 
att fordringsägare har en större insats i 
företaget i förhållande till ägarna. Vi ser 
dessutom att det är mer osäkra fordringar i 
en företagsrekonstruktion, vilket skulle 
kunna vara en av anledningarna till att 
bolaget ingår en företagsrekonstruktion. 
Detta grundas endast på att utdelningen till 
osäkra fordringsägare ökar i en 
företagsrekonstruktion. Det vill säga att 
fordringsägare är mer intresserade av att 
företaget ingår en företagsrekonstruktion 
och är beredda att tillhandahålla 
nödvändiga resurser. Vidare ser vi att de 
säkra fordringarna i förhållande till 
tillgångarna är betydligt lägre i en 
företagsrekonstruktion, detta gör att även 
de säkra fordringarna blir mer osäkra i och 

med att tillgångarna i företaget som ska 
agera säkerhet är betydligt lägre.  
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Skillnaden mellan ett konkursbolag och ett rekonstruktionsbolag har framgått av (White, 
1983, sid 484). De osäkra fordringarna är större hos ett konkursbolag jämfört med ett 
rekonstruktionsbolag, vilket innebär att bankerna har mindre att hämta i en 
företagsrekonstruktion. Det kan vara en av anledningarna till varför bolag med mindre säkra 
fordringar i större utsträckning ingår en företagsrekonstruktion. Detta kan vi även se i att de 
säkra fordringarna i förhållande till tillgångarna är större i ett konkurs bolag. Det betyder att i 
en konkurs är det större säkerhet i vad och hur mycket kreditgivarna får tillbaka, än i en 
företagsrekonstruktion. Det finns större osäkerheter för kreditgivarna i ett företag som 
genomgår en rekonstruktion. Utdelningen till osäkra fordringsägare är dessutom större vid en 
företagsrekonstruktion, vilket ökar intresset för de osäkra fordringsägarna. Däremot ser vi att 
rekonstruktionsbolagen har lägre skulder i förhållande till tillgångar än konkursbolag, vilket 
kan indikera på att företagen har mindre finansiell risk. I studien (White, 1983, sid 477) 
framgår det att företagsobligationers fluktuation på marknaden har varit av stor hjälp för att 
räkna ut värdeskillnaderna mellan företag i konkurs och de i rekonstruktion.

Kan det finnas förutsättningar som påverkar hur stor utdelning fordringsägare får vid en 
konkurs och företagsrekonstruktion? Tidigare studier som har jämfört likvidationsvärdet och 
reorganisationsvärdet hos företagen, visar att likvidationsvärdet har en positiv effekt jämfört 
med reorganisationsvärdet när den makroekonomiska miljön är dålig medans 
reorganisationsvärdet får en positiv effekt ifall den industriella miljön är bra (Eraslan, 2008, 
sid 678). Vissa forskare menar att det inte finns några som helst bevis att en 
företagsrekonstruktion kan ge högre mervärde än en likvidation (Pulvino, 1999, sid 178-179). 
Detta därför att det varken ökar eller minskar nuvärdesberäkning av försäljning, eller att 
försäljningsvärdet av tillgångar ökar eller minskar under en företagsrekonstruktion (Pulvino, 
1999, sid 179). 

Det finns många likheter mellan konkursbolag och företagsrekonstruktionsbolag, detta därför 
att bolagen först måste inledda konkurs för att sedan kunna inleda en företagsrekonstruktion.  
Bolag som inleder en konkurs är som vi tidigare skrev bolag som har ekonomiska problem 
vilket både kan vara betalningsproblem och balansproblem. Detta innebär att de två grupperna 
kan vara mycket lika varandra, men att det förekommer små skillnader mellan bolag som får 
inleda en företagsrekonstruktion. Om vi jämför med en studie som undersöker verksamma 
företag och konkursföretag (Appiah & Abor, 2009, sid 440-442), där kan det diskuteras att 
skillnaden mellan företagen är större än till vår studie. Detta för att alla företag som inleder en 
företagsrekonstruktion inleder en konkurs först och är därför finansiellt ansträngda. 
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Ett företag kan ha många olika mål. Det kan till exempel vara att försöka maximera tillväxten 
i företaget, det kan vara ta en stor marknadsandel, uppnå maximalt värde på företaget samt 
maximera vinsten per aktie. Ett företag kan ha många olika mål, men fastän andra mål också 
bör prioriteras är de nämnda målen till för att göra ett företag lönsamt (Larsson, 2008, sid 22-
23). Lönsamheten brukar sättas i förhållande till årets resultat, men det säger mycket litet 
egentligen för att företagets storlek inte syns i beräkningen (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 
2002, sid 138). För att få en bättre förståelse för begreppet får ni nedan en definition av 
lönsamhet: 

”Lönsamhet, ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet. Lönsamhet mäts i regel som 
relationen mellan de överskott (skillnaden mellan skapade nyttovärden och värdet av 
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uppoffrade resurser) som erhålls, och värdet av de knappa resurser som därvid utnyttjas” 
(Nationalencyklopedin, 2010). 

Lönsamhet och effektivitet hör samman i en verksamhet, med andra ord när resultatet för året 
jämförs skall det göras mot de utnyttjade resurserna. Utifrån detta kan räntabilitet mätas, mot 
olika former av kapital. Det finns tre olika former av kapital i ett företag, långfristiga skulder, 
kortfristiga skulder och eget kapital (Libby, Libby, Short, 2001, sid 13). De kortfristiga 
skulderna brukar ofta vara ej räntebärande skulder, som till exempel leverantörsskulder. 
Långfristiga skulder brukar ofta vara kreditskulder vilka är räntebärande. Eget kapital är 
antingen internt genererade eller externt tillskjutet, exempelvis vid en emission. Lönsamheten 
för ett företag är en svår definitionsfråga, speciellt i det avseende till vilket kapitalmått som 
resultatet skall jämföras mot. Kapitalet i ett företag kan delas in i flera kategorier till exempel 
eget kapital, skulder och icke räntebärande skulder (Libby, Libby, Short, 2001, sid 15). Ibland 
kan lönsamhetsmått på hela kapitalet vara intressant, ibland på sysselsatt kapital eller på eget 
kapital. Alla ger olika information, men alla mäter en form av lönsamhet hos företaget. En 
annan faktor som kan påverka lönsamheten i ett företag är hur stor omsättningen är (Gale, 
1972, sid 422). Vilket till exempel kan bero på stordriftsfördelar.  

Utöver målen med hög lönsamhet finns det alltid risker som kan påverka lönsamheten, de 
riskerna kan finnas i alltifrån varulager till kassa. Risk som begrepp är otroligt stort och kan 
förklaras på följande sätt 

”Risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa”. (Nationalencyklopedin, 
2010). 

Med detta citat menar vi att det finns risker med att ha för stort varulager, ha för litet 
varulager, ha för stor kassa och ha för liten kassa. Alla dessa delar påverkar hur den 
operationella delen av företaget bedrivs. När man pratar om något oönskat skall inträffa 
menar man stora svängningar på variabler som påverkar företaget, till exempel kassaflödet. 
Risken minskar i ett företag ifall variansen på kassaflödet minimeras. Vilket kan göras ifall 
produktportföljen diversifieras så att påverkan av en låg- och högkonjunktur minimeras, och 
samtidigt behålls lönsamheten på produkterna (Amit & Livnat, 1989, sid 895). 

Företag har två olika risker, en rörelserisk och en finansiellrisk. Rörelserisken mäts med hur 
stora svängningar det är på avkastningen på totalt kapital, det vill säga variansen på 
räntabilitet på totalt kapital. Den finansiella risken förklaras genom att avkastningen på 
rörelsen är lägre än kostnaderna för skulderna, då blir bidraget från att ha skulder negativt. För 
att underlätta förståelsen visar vi sambanden mellan avkastningen och risken i figurerna 
nedan. 
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Ifall ett företag har stor rörelserisk behövs ett stort eget kapital och under de lönsamma åren 
skall skuldsättningsgraden minska för att i de dåliga åren öka (Larsson, 2008, sid 100). Detta 
gör att företagen med en hög rörelserisk har en låg finansiellrisk, för att skuldsättningsgraden 
är låg. Företag med en låg rörelserisk bör däremot göra tvärtom, det vill säga öka den 
finansiella risken för att öka avkastningen på eget kapital det vill säga att de utnyttjar 
hävstångsformeln (Larsson, 2008, sid 100ff). 
�

-#/���������'��'(������(����'����������������������

De två ovan beskrivna faktorerna, lönsamhet och risk, har påverkan i alla verksamhetsdelar i 
ett företag, och kan inte förbises i denna studie. De två måtten korrelerar hela tiden, ökar 
risken ökar också den förväntade lönsamheten och vice versa, det finns ett utbyte mellan 
dessa två variabler. Och tidigare studier visar att det finns en positiv relation mellan risk och 
avkastning på eget kapital (Bale, 1972, sid 423).  

Det finns finansiell risk och rörelserisk i ett företag. Som vi nämnde tidigare, bör inte ett 
företag ha både en hög finansiell risk och en hög rörelserisk i företaget samtidigt. Dessutom 
finns det tidigare tillfällen när utnyttjandet av att ha låg rörelserisk och hög finansiell risk 
visat sig ha stora konsekvenser för stabila företag. Exempel på detta var banksektorn under 
tidigt 1990-tal i Sverige när det ansågs att rörelserisken var för låg och för hög finansiellrisk 
togs (Afrell & Sundqvist, 1992, sid 60-65). Trots att man ansåg att rörelserisken var låg kom 
stora svängningar i lönsamheten och då hade man ingen buffert. Med detta menar vi att ett 
företags risk måste avväga mot vilken typ av risk företaget kan ta vara sig det är en 
finansiellrisk eller en rörelserisk. Däremot har enligt oss inte den finansiella risken någon 
inverkan på hur ett företag kommer att klara en företagsrekonstruktion. Där den finansiella 
risken neutraliseras av att skulderna både förhandlas ner genom ackordförhandlingar och blir 
frysta under en begränsad tid. Dessutom får inte den finansiella risken någon inverkan så 
länge avkastningen på rörelsen är högre än skuldräntan. Detta gör att rörelserisken blir mer 
intressant ur vårt perspektiv, det vill säga ifall företaget har en lönsam affärside vilket ger en 
positiv räntabilitet. Utifrån detta resonemang kommer vi att studera räntabiliteten på det 
sysselsatta kapitalet. 
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Företagsrekonstruktioner som specifikt ämne är inte speciellt välutforskat, det vill säga att det 
inte publicerats speciellt mycket inom ämnet. Därför har vi till vår teoretiska del fått använda 
oss av källor som forskat inom konkurser där det finns betydligt mer teori att tillgå. Vi har 
valt att belysa sex källor som vi anser varit till grund till vår teoretiska referensram och 
studiens genomförande, och visa dem i en tabell. Syftet är att ge en sammanfattande bild av 
källorna som genomsyrar vår uppsats. De källor vi tagit upp i tabellen är alla från 
internationella studier, vilket kan tyckas konstigt i svensk studie. Som läsare bör man dock 
reflektera över att Sverige är ett väldigt litet land inom ämnet, men också att resultaten från 
forskningen i allra högsta grad är applicerbar på svenska företag och vår studie. Storleken på 
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företag skiljer sig inte från land till land i någon större utsträckning, och en variation av små 
och stora företag finns också i dessa länder. Den svenska lagstiftnigen angående 
företagsrekonstruktioner är unik för Sverige men grunddragen är i likhet med övriga världen 
vilket möjliggör en överförbarhet från andra studier till denna. Liknande studier är gjorda i 
USA och Australien har dessutom ett liknande företagsklimat vilket också möjliggör 
användningen av tidigare studier. 

Författare, år Titel Land Variabler och 
sample storlek 

Resultat och slutsats 

Warren & 
Westbrok, 
2009�

The success of 
chapter 11: A 
challenge to the 
critics�

USA Variabler: 
Likvidation, 
rekonstruktion 

Sample: 1422 
företag 

Resultatet visar på att chapter 
11 inte är så dåligt som 
kritikerna påstår efter 
empiriska studier, och att 
chapter 11 ger ett realistiskt 
hopp för företagen.�

Easterbrook, 
1990�

Is corporate 
bankruptcy efficient?�

USA - Den mest kostnadseffektiva 
vägen för att gå i konkurs 
diskuteras där att auktionera ut 
tillgångarna jämförs mot att 
sälja dem till ett värderat pris. 
Källan argumenterar för att 
värdera tillgångarna som mest 
kostnadseffektivt.�

Tavakolian, 
1994�

Bankruptcy: An 
Emerging Financial 
Strategy�

USA - Chapter 11 söks för att 
omförhandla skulder, 
omförhandla kommande 
åtagande innan det är för sent. 
Endast 10 % kommer dock ur 
och klarar sig vidare. 
Ledarskapet är en av de 
viktigaste faktorerna för en 
lyckad ansökan om Chapter 
11.�

White, 1983 
�

Bankruptcy Costs and 
the New Bankruptcy 
Code�

USA Variabler: 
Företagsobligatio
ners 
värdeförändringa
r 

Kostnaderna för en konkurs är 
mycket högre än vad man 
tidigare trott, men mer 
forskning behövs på området 
för att säkerställa det.�

Cambell, 1996� Predicting 
Bankruptcy 
Reorganization for 
Closely Held Firms�

USA Variabler: se 
resultat och 
slutsats 
Sample: 121 
företag 

Fem nyckeltal bland företag 
som ansöker om konkurs har 
kunnat urskiljas, de är 
storleken på företaget, 
lönsamhet på totaltkapital, 
antalet oprioriterade fodringar, 
likvida tillgångar och antalet 
osäkra oprioriterade 
fordringar.�
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Hossari & 
Rahman, 2005�

A comprehensive 
Formal Ranking of 
the Popularity of 
Financial Ratios in 
Multivariate 
Modeling of 
Corporate Collapse�

Australien Variabler: 48 
stycken 
finansiella 
nyckeltal  
Sample: 53 
studier 

Endast i 12 % av undersökta 
konkurser har ett specifikt 
finansiellt nyckeltal kunnat 
utskönjas som förklarande 
variabel�
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Fem av fem studier har som övergripande mål att undersöka konkurser, vilket för vår studie 
har betydligt att vi fått varit väldigt noggranna med att inte undersöka konkurser utan 
utvecklat detta och överföra det till vad vi vill undersöka, företagsrekonstruktioner. Genom 
dessa studier har vi tagit med oss nyckeltal vi anser är applicerbara på företag inom 
företagsrekonstruktion där Hossari & Rahman(2005) ”A comprehensive Formal Ranking of 
the Popularity of Financial Ratios in Multivariate Modeling of Corporate Collapse” och 
Cambells (1996) ”Predicting Bankruptcy Reorganization for Closely Held Firms” varit de 
mest vägledande studierna för oss då vi fått en grund att bygga nyckeltalsanalysen på.
�
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Det finns ett antal olika metoder att analysera nyckeltal på. Eftersom vi vill jämföra 
nyckeltalen mellan de som går i konkurs och de som överlever en företagsrekonstruktion 
kommer vi att använda en tvärsnittsmetod. Tvärsnittsmetoden innebär en jämförelse av 
nyckeltal mellan två grupper (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 131). 

Eftersom det nästan finns obegränsat med varianter på nyckeltal och som (Nilsson, Isaksson, 
Martikainen, 2002, sid 133) skriver  

”Rent allmänt är det ett stort problem att nyckeltalen definieras på olika sätt i företagens 
årsredovisningar och andra källor.”

När det finns många olika versioner av nyckeltal, dels i litteraturen och dels redan förtryckta i 
årsredovisningarna kommer vi att utgå från hur finansanalytikernas förbund beräknar dessa 
nyckeltal. Detta för att de enligt (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 133) ger ett bra 
stöd för hur de skall beräknas.  

Eftersom det tidigare har var väldigt få studier som omfattat vilka faktorer som gör en 
företagsrekonstruktion lyckad finns det således få funna variabler. Tidigare studier har visat 
att fem stycken faktorer har påverkat hur väl en företagsrekonstruktion lyckas, storleken på 
företaget, lönsamhet på totaltkapital, antalet oprioriterade fodringar, likvida tillgångar och 
antalet osäkra oprioriterade fordringar (Campbell, 1996, sid 25). Cambells studie är 
vägledande, om än inte ständigt återkommande, för att bygga vår studie från grunden, och för 
att citera slutorden från studien ”..using the methodology described in this paper, a unique 
predication model could be developed for any bankruptcy district”(Cambell, 1996, sid 25), 
vilket vi tagit till oss. Studien (Casey, McGee, Stickney, 1986, sid 261) visar även den att 
likvida medel spelar roll, men även hur tidigare års lönsamhet ser ut vilket kan ge en effekt på 
hur en företagsrekonstruktion kommer att utföras (Casey, McGee, Stickney, 1986, sid 261). 
Nyckeltalen som har visat sig ha påverkat företagsrekonstruktionernas utgång kommer vi att 



���

�

testa tre utav, storlek på företaget, lönsamhet på totaltkapital och likvida tillgångar för att 
själva testa ifall vi får samma resultat.  

Som vi tidigare skrev kommer några av våra nyckeltal vara de som har haft större betydelse 
än andra vid en konkurs, därifrån finns det fem stycken nyckeltal som har haft mer 
utmärkande betydelse (Hossari, Rahman, 2005, sid 325). Detta kommer att ge oss en grund av 
nyckeltal som har visat sig haft större inverkan, vilket vi hoppas kommer att ge oss resultat i 
form av tydliga resultat i vår empiri. De nyckeltal som kommer från (Hossari, Rahman) studie 
är följande fem nyckeltal:  

1. Räntabilitet på totalt kapital (Rtot) 
3. Kassalikviditet 
4. Debt ratio 
5. Current ratio 
10. EBIT/TA (Ej med i studien) 

Men eftersom vi anser nyckeltalen (1) och (10) är mycket lika varandra kommer vi endast att 
behandla (1) för att den har haft betydelse i 43 % i de studier som har gjorts (Hossari, 
Rahman, 2005, sid 324). Vi tar bort denna variabel redan nu på grund av att ifall vi tar med 
den och det finns hög korrelation kommer det att försvåra vår tolkning vid en 
regressionsanalys (Hair, 2006, sid 188-189).  

De övriga nyckeltal som vi har valt är följande: 

2. Räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss) 
6. Skuldsättningsgrad 
7. Omsättning 
8. Antal anställda 
9. Big 4 revisorer 

Valen av nyckeltal har sitt ursprung utifrån följande: Lönsamhetsmått, finansiella mått, 
storleksmått och övriga. 

�
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Vi kommer att behandla nyckeltalen 1-10 i kommande stycken. 
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(1)  Räntabilitet på totalt kapital 

Resultat före räntekostnader / Tillgångar  
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Räntabilitet på totalt kapital påverkas inte av företagets kapitalstruktur, det vill säga det är 
opåverkat av hur stora skulder och eget kapital som företaget har (Johansson, 1995, sid 26-
27). Som lönsamhetsmått tar detta nyckeltal med hur företagsrörelsen styrs, med det menas 
exempelvis hur prissättningen, efterfrågan och produktutvecklingen sköts (Johansson, 1995, 
sid 26-27). Tidigare studier visar att lönsamhetsmått har en betydelse för en 
företagsrekonstruktion, dock kan det lönsamhetsmått som bäst förklarar bolagens resultat 
skifta med tiden (Casey, McGee, Stickney, 1986, sid 261). Balansproblem uppkommer när 
företaget har flera års negativa resultat, men betalningsproblem uppkommer när bolagen har 
svårt att betala räkningar, detta kan dock innebära att bolaget fortfarande har en god affärside 
(Folkesson, 2009, sid 4-5). Det innebär att företag som endast har betalningsproblem har en 
högre räntabilitet på totalt kapital än företag med balansproblem, konkurs bolag. Från detta 
nyckeltal förväntar vi oss att företagen som överlevt en företagsrekonstruktion har högre 
räntabilitet på totalt kapital jämfört med de som gick i konkurs.  

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i räntabilitet på totalt kapital mellan de som överlevt en 
företagsrekonstruktion och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade högre räntabilitet på totalt 
kapital jämfört med de som gick i konkurs. 

(2) Räntabilitet på sysselsatt kapital 

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelse resultat före finansiella kostnader + Finansiella 
intäkter) / Sysselsatt kapital  

Detta nyckeltal är likt nyckeltal (1), men det föregående nyckeltalet tar inte hänsyn till hur 
finansieringen i ett företag är uppbyggt. Med detta menar vi att detta nyckeltal beräknar 
endast hur lönsamt företaget är genom att exkludera ej räntebärande skulder. Detta visar om 
företaget kan ge den avkastning som aktieägare och andra kreditgivare kräver beroende på 
risken de tar i företaget (Larsson, 2008, sid 73). Tidigare skrev vi att ett företag kan både ha 
en operationell risk och en finansiell risk. Företag som har ingått en företagsrekonstruktion 
borde ha en affärside som är lönsam i grunden. Detta nyckeltal exkluderar den finansiella 
risken ett företag har och endast undersöker ifall det finns en rörelserisk, till skillnad mot 
räntabilitet på totalt kapital. Från detta nyckeltal förväntar vi oss att företagen som överlevt en 
företagsrekonstruktion har högre räntabilitet på sysselsatt kapital jämfört med de som gick i 
konkurs. 

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i räntabilitet på sysselsatt kapital mellan de som överlevt en 
företagsrekonstruktion och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade högre räntabilitet på sysselsatt 
kapital jämfört med de som gick i konkurs. 
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(3) Kassalikviditet 

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager) / Kortfristiga skulder  

Med hjälp av kassan kan ett företag betala dels de kortfristiga skulderna, de långsiktiga 
skulderna och eventuella investeringar. Detta gör att det specifika nyckeltalet både påverkar 
den operationella och den finansiella delen i ett företag. Utan kassa skulle ett företag kunna ha 
svårt att synkronisera in och utflöde ur företaget, det vill säga kassalikviditeten ger ett företag 
möjligheter att vara flexibla. Det kan även uppstå problem ifall kassalikviditeten är noll och 
företaget måste betala en räkning, detta skulle kunna leda till en konkursansökan av 
fordringsägaren. 

Tidigare studier har visat att kassalikviditeten och flexibiliteten i ett företag påverkar 
resultatet på den operationella delen av ett företag (Kuo, Hu, Hsu, 2006, sid 11). Detta med 
tanke på en företagsrekonstruktion kan vara begränsad av att få nya kortfristiga lån, det vill 
säga bättre kassalikviditet. Vi anser att den operationella delen kan bli mer utsatta för 
påfrestningar under en företagsrekonstruktion och utifrån detta bygger vi vår hypotes. Även 
liknande studier visar att en god kassalikviditet ökade chansen för ett företag att skapa 
mervärde för aktieägarna under en företagsrekonstruktion (Partington Graham, 2001, sid 93). 
Från detta nyckeltal förväntar vi oss att företagen som överlevt en företagsrekonstruktion har 
bättre kassalikviditet jämfört med de som gick i konkurs.  

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i kassalikviditet mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion 
och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade bättre kassalikviditet jämfört 
med de som gick i konkurs. 

(4) Debt ratio 

Debt ratio = Skulder / Tillgångar 

Detta nyckeltal är likt nyckeltal (6) skuldsättningsgrad. Detta kan man se på sambandet 
mellan skulder, tillgångar och eget kapital som är följande:  

Tillgångar – Skulder = Eget Kapital.  

Nyckeltalen kommer att utgå från rörelserisk, finansiellrisk och avkastning för att se hur detta 
påverkas. Och utifrån detta inkluderas även hur de påverkas i en företagsrekonstruktion.   

En hög debt ratio ger större förbättringar på rörelsen under en rekonstruktion, det vill säga att 
avkastningen på totalt kapital ökar mer ifall ett företag har högt debt ratio (Kalay, Singhal, 
Tashjian, 2007, sid 794-795). Den finansiella risken ökar när skulderna är stora och när 
avkastningen på tillgångarna är lägre än skuldräntan. Företag som ingår en 
företagsrekonstruktion kan tillfälligt frångå den finansiella risken genom 
ackordsförhandlingar och att betalningen skjuts upp i högst ett år. Detta resulterar i att 
effekten med hävstångsformeln blir mer positiv desto högre skulder man har. Utifrån detta 
anser vi att det skulle kunna finnas fördelar för företag med stora skulder som ingår en 
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företagsrekonstruktion det vill säga att man utnyttjar en lägre skuldränta och får på så vis 
högre avkastning enligt hävstångsformeln. Från detta nyckeltal förväntar vi oss att företagen 
som överlevt en företagsrekonstruktion har högre debt ratio jämfört med de som gick i 
konkurs. 

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i debt ratio mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion och 
de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade högre debt ratio jämfört med de 
som gick i konkurs. 

(5) Current ratio 

Current ratio = (Omsättningstillgångar – Kortfristiga skulder) / Tillgångar 
Working Capital = Omsättningstillgångar – Kortfristiga skulder 

Working capital är en viktig del för att skapa mervärde för aktieägarna (Fazzari & Petersen, 
1993). Nyckeltalet har flera delar i sig, men främst bygger det på in och utflöde ur kassan. 
Working capital har en stark inverkan på både kassalikviditeten och på ett företags lönsamhet 
(Shin, Soenen, 1998, sid 37). Ett negativt samband finns mellan lönsamhet och cash 
conversion cycle som mäter hur effektivt working capital är. Cash conversion cycle innehåller 
variablerna kundfordringar, leverantörsskulder och varulager, och genom att hålla detta på en 
optimal nivå kan företaget bli mer lönsamt (Lazaridis, Tryfonidis, 2006, sid 34-35). Från detta 
nyckeltal förväntar vi oss att företagen som överlevt en företagsrekonstruktion har en högre 
current ratio jämfört med de som gick i konkurs. 

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i current ratio mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion 
och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade högre current ratio jämfört med 
de som gick i konkurs. 

(6)  Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad = (Skulder + (0,28*Obeskattade reserver))/(Eget kapital + 
(0,72*obeskattade reserver)) 

Detta nyckeltal är likt (4), men i nyckeltalet (4) fokuseras på risker, företagsrekonstruktion 
och avkastning. Nyckeltalet fokuserar på hur en optimal kapitaluppbyggnad ser ut, och hur det 
kan påverka en företagsrekonstruktion. 

Pecking order teorin visar ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. 
Denna teori bygger på att kapitalet som krävs för att investera bör komma utifrån en 
förutbestämt trappa. Där finansiering av tillgångar först bör finansieras internt genom 
föregående års resultat, är inte det möjligt bör finansieringen ske med skulder och sista 
lösningen är att finansiera med nytt eget kapital i form av nyemission (Myers, Majluf, 1984, 
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sid 219-220). Detta på grund av det informationsövertag en företagsledning har, information 
asymmetri, finansieringen med hjälp av en nyemission ligger sist av alternativen för att det är 
störst risk för undervärdering (Lopez-Gracia, Sogorb-Mira, 2008, sid 122). Företagen skall 
inte motiveras av att nå en viss skuldsättningsgrad utan istället använda internt genererade 
vinster och när de har blivit förbrukade öka skuldsättningsgraden vid en möjlig vinst 
investering (Lopez-Gracia, Sogorb-Mira, 2008, sid 122). Detta innebär att desto längre ett 
företag har funnits desto mer internt upparbetat kapital finns, det vill säga att föregående års 
resultat skall finnas kvar i företaget (Murray & Goyal, 2009, sid 8). I vår studie innebär detta 
att en lägre skuldsättningsgrad för de företag som har mer att förlora. Från detta nyckeltal 
förväntar vi oss att företagen som överlevt en företagsrekonstruktion har en lägre 
skuldsättningsgrad jämfört med de som gick i konkurs. 

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i skuldsättningsgrad mellan de som överlevt en 
företagsrekonstruktion och de som gick i konkurs. 

�� Företag som överlevde rekonstruktionen hade lägre skuldsättningsgrad jämfört med de 
som gick i konkurs.  
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(7) Omsättning  

Omsättning = Intäkter 

Eftersom studien (Campbell, 1996, sid 25) visade att storleken på ett företag spelade roll i hur 
lyckad en företagsrekonstruktion blir, har vi valt att inkludera storleken på företag som ett av 
våra nyckeltal. Det vanligaste storleksmåttet på företag är omsättningen (Nilsson, Isaksson, 
Martikainen, 2002, sid 148). Andra studier visar till och med att storleken har betydelse för 
chansen att överleva men också hur väl återhämtningen sker efter en företagsrekonstruktion 
(Dawley, Hoffman, Brockman, 2003, 422-423). Större bolag har ofta liknande utveckling för 
att bli stora och mer lönsamma än små, de hade nyskapande och strategiskt goda ägare och 
företagsledning, det fanns redan en existerande marknad och de var bland de första ut på 
marknaden, de fick stordriftsfördelar som till exempel bättre bank kontakter, och de utnyttjade 
internt genererat kapital (Ogden, Jen, O`Connor, 2003, sid 243-244). Den sista punkten, att 
företag ska utnyttja internt genererat kapital, får stöd av pecking order teorin som vi tidigare 
nämnt, vilken beskriver att företag först skall växa med internt kapital och sen externt (Myers, 
Majluf, 1984, sid 219-220). Från detta nyckeltal förväntar vi oss att företagen som överlevt en 
företagsrekonstruktion har en högre omsättning jämfört med de som gick i konkurs. 

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i omsättning mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion 
och de som gick i konkurs. 

�� Företag som överlevde rekonstruktionen hade en högre omsättning jämfört med de som 
gick i konkurs.  

(8) Antal anställda 
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Detta nyckeltal är en variation av omsättning. Därför följer det samma resonemang som i (7). 
Anledningen till varför vi har valt att inkludera detta nyckeltal är att omsättning som mått inte 
ger oss tillräklig information (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 149) utan det kan vara 
branschtillhörigheten som ger förutsättningarna för företaget (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 
2002, sid 150).  Detta gör att om man undersöker företag med olika branschtillhörighet kan 
omsättningen vara ett missvisande nyckeltal och antal anställda är en variation som inte tar 
hänsyn till omsättning mellan branscher, men ändå mäter storleken på företaget.  Från detta 
nyckeltal förväntar vi oss att företagen som överlevt en företagsrekonstruktion har fler antal 
anställda jämfört med de som gick i konkurs. 

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i antal anställda mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion 
och de som gick i konkurs. 

�� Företag som överlevde rekonstruktionen hade fler antal anställda jämfört med de som gick 
i konkurs.  
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(9) Big 4 revisorer 

Varje aktiebolag måste ha en revisor som granskar årsredovisningen. Företagen i vår studie 
kan påverka vilket val av revisor för sitt bolag, påverkas företagen av att i större utsträckning 
använda sig av revisorer från de revisionsbyråerna som benämns Big 4 (Ernst & Young, 
PriceWaterhouseCoopers, KPMG och Deloitte) än övriga? Enligt tidigare studier finns det 
resultat som visar på att de största revisionsbyråerna i större utsträckning skriver orena 
revisionsberättelser (Keasey, Watson, Wynarczky, 1988, sid 331-332). Det framkommer i 
samma studie att variabeln ”antalet anställda på revisionsfirman” är viktig och ger ökad 
chans för en godkänd kvalitetsmässig redovisning (Keasey, Watson, Wynarczky, 1988, sid 
332). En annan viktig aspekt är att revisorer på Big 4 inte godkänner vinstmanipulation i 
samma utsträckning som mindre byråer (Svanström, 2008, sid.137). Revisorerna på Big 4 
revisionsbyråer har även möjligheten att utöva en större selektivitet av sina kunder, det vill 
säga att de kan välja bort företag med dålig lönsamhet vilka i slutändan kan bli problematiska 
att revidera vilket slutar med att det blir många nedlagda timmar, men lite lön för uppdraget 
(Svanström, 2008, sid 137). 

Företagen i vår studie har oftast inlett konkurs på grund av oförmåga att uppnå lönsamhet, 
detta gör att företag kan vara kostnadskänslig och drar in på vad de anser är onödiga 
kostnader (Svanström, 2008, sid 185). Arvodet för revisionsarbete från Big 4 gentemot andra 
byråer kan vara en viktig aspekt att uppmärksamma.  Tidigare studier visar att Big 4 tar ut ett 
högre arvode än sina lokala och mindre konkurrenter (Svanström, 2008, sid 137). Enligt 
revisionsbyråerna själva beror priserna på hur välordnade bokföring bolaget har och att det 
inte finns en generell prismall att följa utan att individuell prövning av företaget måste 
genomföras (Privat Affärer, 2010).  Eftersom vi undersöker svenska företag där merparten av 
dem har all sin verksamhet inom svenska gränser, har vi sökt efter teori om det finns skillnad 
på revision mellan Big 4 som är internationella och andra revisionsbyråer som är lokala. I 
studien (Svanström, 2008, sid 89) går att läsa att på grund av redovisningsbyråerna som tillhör 
Big 4 måste hålla en högre kvalitet på grund av att de har mer att förlora genom skadat rykte 
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vid en missnöjd kund. På grund av denna bakomliggande påverkansfaktor strävar Big 4 i 
större utsträckning efter att hålla sig oberoende gentemot sina klienter (Svanström, 2008, sid 
89). Vidare kan det diskuteras vilka revisor som är dyrare och ger en mer kvalitetssäkrad 
redovisning? Det skall påpekas att tidigare forskning visat att företagen anser att företag som 
anlitar mindre revisionsbyråer upplever en högre kvalité (Svanström, 2008, sid 253-254). 
Dålig lönsamhet i företaget ökar incitamenten för att söka en rådgivare (Svanström, 2008, sid 
185). Vi kommer att undersöka ifall det finns något samband mellan val av Big 4 revisorer 
och lokala revisorer i förhållande till en lyckad företagsrekonstruktion. Från detta nyckeltal 
förväntar vi oss att företagen som överlevt en företagsrekonstruktion har valt en annan 
revisionsfirma än Big 4 jämfört mot de som gick i konkurs. 

Utifrån detta har vi byggt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i val av revision från Big 4 och andra revisionsbolag mellan de 
som överlevt en företagsrekonstruktion och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion valde en annan revisionsfirma än Big 
4 jämfört med de som gick i konkurs. 
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Vi valde de teorierna vi presenterade ovan som utgångspunkt för uppsatsen. Syftet med 
studien blir att utefter teori och empiri utarbeta en förklarande modell, vilkens mål blir att 
kunna förklara varför ett bolag lyckas eller misslyckas med en företagsrekonstruktion. För att 
nå dit kommer vi utgå från den presenterade forskningen inom konkurser och utveckla den. 
Vår modells nyckeltal kommer till stor del bestå av nyckeltal som använts för att förutspå 
konkurser, men som vi tidigare nämnt anpassats till vår studie av företagsrekonstruktioner. 

Som ni kunnat läsa gjorde vi ett introduktionskapitel till vår teoretiska referensram där vi 
presenterade lagen om företagsrekonstruktioner i en sammanfattande version. I kapitlet om 
företagsrekonstruktionslagen använde vi endast lagboken som källa för att beskriva hur en 
företagsrekonstruktion genomförs i praktiken från början till slut. Vi valde att särskilja 
lagkapitlet och teorikapitlet för att på det viset få en tydligare koppling mellan vår teori och 
analys.  

Teorikapitlet inleddes med en sammanfattande introduktion om hur ett bolag hamnar i 
ekonomiska bekymmer och vilken påverkan det kan få. Efter detta beskrevs varför kan bli så 
och vi valde att belysa det utifrån påverkan av risk och lönsamhet som största 
påverkansfaktorer. 

Nyckeltalen vi valde är vad vi bygger studien på vilket vi tidigare nämnt. Nyckeltalen 
kommer fungera som utgångspunkt i empirin där dess resultat kommer ge oss material att 
bygga en analys och göra en slutlig diskussion. Nyckeltalen vi har presenterat och som vi 
kommer använda i vår statistiska modell har alla visat sig vara av stor vikt vid tidigare 
forskning om konkurser (Hossari, Rahman, 2005) vilket vi applicerar på 
företagsrekonstruktioner. 

I figur 8 visar hur teoriavsnittet är sammanlänkat.  
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I kapitlet presenteras den metod som använts för att samla in empirin och varifrån den 
kommer. En beskrivning av de statistiska modellerna samt sanningskriterierna författarna har 
arbetat utefter kommer presenteras i detta kapitel.
�
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Datamaterialet vi använder i studien kommer från Affärsdata, den databas i Sverige som 
tillhandahåller relevant data i form av uppgifter och årsredovisningar från en stor del av 
Sveriges alla aktiebolag. Genom Umeå universitetsbiblioteket får vi access till Affärsdata. 

För att få populationen vi fick använde vi sökfunktionen Företagsinformation och därefter 
Kungörelser och Kungörelsetyp ”Företagsrekonstruktion upphörd” med tidsperioden 2008-
09-01 – 2010-02-06 som begränsning vilket gav oss det totala urvalet på 261 företag, dock 
endast 248 aktiebolag. Tidsperiodens början valdes ut från den tidpunkt det var möjligt att få 
access till information om företagsrekonstruktioner, vilket var från 2008-09-01. Slutdatumet 
valdes ut ifrån när vi började med insamlingen av data minus tre veckor vilket är den tid som 
bolagen har att deklarera ifall de har gått i konkurs efter avslut från en företagsrekonstruktion. 
Tidsperiodens slut blev därför 2010-02-06. För att få våra data överskådlig exporterades 
underlaget till Affärsdatas funktion där vi kunde anpassa innehållet i det slutliga Excel 
dokumentet. Till vårt Excel dokument valde vi att ta med följande parametrar:  

- Namn på företag 
- Län 
- Verksamhetsstatus 
- Omsättning 
- Antal anställda 
- Resultat efter finansiella kostnader 
- Finansiella kostnader 
- Tillgångar 
- Omsättningstillgångar 
- Varulager 
- Kortfristiga skulder 
- Långfristiga skulder 
- Obeskattade reserver 
- Eget kapital 
- Finansiella intäkter 

Utöver denna exportering krävdes det en undersökning av varje bolags årsredovisning för att 
undersöka företagens val av revisor. De valda bolagens årsredovisningar och parametrar är 
hämtade ifrån deras sista officiella årsredovisning, det vill säga den sista granskade 
årsredovisningen är studerad. Excel dokumentet som blev resultatet av den ovan beskrivna 
datainsamlingen exporterades till SPSS för att sammanställas och utifrån våra bestämda 
hypoteser prövas. 
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Eftersom vi inte kommer att studera en del av en population, kommer vi inte att göra något 
urval ur den rådande populationen. Vi gör i och med detta ett totalurval på populationen. 
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Däremot kommer vi istället begränsa oss till en tidsperiod, denna tidsperiod är mellan 2008-
09-01 – 2010-02-06. Detta innebär att resultaten kan bli snedvridna på grund av de 
makrofaktorer som för tillfället råder i samhället. Ett exempel på detta är den lågkonjunktur 
som har drabbat stora delar av världen under åren 2008 och 2009. Detta skulle kunna leda till 
andra förutsättningar för att få en lyckad företagsrekonstruktion. 

När företag inleder en rekonstruktion görs aktiva handlingar, det vill säga att företaget 
ansöker skriftligen om rekonstruktionen. Enligt oss gör detta att färre missvisande företag 
kommer att inkluderas i studien. Till skillnad mot en konkursstudie där företag skulle kunnat 
vara inaktiva under en längre tid, vilket skulle ha missvisande effekt. Genom detta minimerar 
vi ett sådant bortfall och kan istället fokusera på alla företag som inlett en 
företagsrekonstruktion. Trots att vi väljer att se på företagsrekonstruktioner förekommer det 
företag som har varit inaktiva, dessa företag kommer vi att exkludera i vår studie.   

Åtta stycken bolag har exkluderats av anledningen: ingen omsättning 

Vi avser att undersöka företags tidigare årsredovisningar för att sedan kunna dra slutsatser om 
vilka faktorer som påverkar en lyckad företagsrekonstruktion. Det innebär att det måste finnas 
en tidigare befintlig årsredovisning av företagen vi undersöker, vilket gör att vissa företag 
måste exkluderas bort ur vår studie.  

Åtta stycken bolag har exkluderats av anledningen: ingen tidigare årsredovisning. 

Den sista exkluderingen vi väljer att göra är att exkludera SAAB ur vår studie. Detta på grund 
av de stora skillnaderna i vissa nyckeltal som till exempel omsättning och antal anställda, 
detta medför att förhållandet mellan SAAB och de andra bolagen blir skevt. Det skulle även 
medföra att SAAB skulle behandlas som en outlier.  

Ett bolag har exkluderats av anledningen: extrema värden. 

Totalt kommer vi att exkludera 17 stycken bolag ur vår studie. 
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Tidigare har vi beskrivit de variabler vi tänkt undersöka. Utifrån dessa kommer vi sedan att 
utarbeta en modell som kommer att kunna förutse huruvida en företagsrekonstruktion kommer 
att lyckas. 

/#+#"�4����.������������(' ����

Det finns många olika statistiska verktyg att tillgå när man ska analysera material. Vissa är av 
beskrivande art och vissa är av analyserande art. Vi kommer att använda oss av en logistisk 
regressions modell, till skillnad mot en vanlig linjär regression modell lämpar sig den 
logistisk regressions modell bättre när man vill veta sannolikheten att något inträffar. Och när 
beräkningsvariabeln bara kan anta två värden. Eftersom vår beräkningsvariabel endast kan 
anta värdet 1 eller 0 det vill säga konkurs eller lyckad företagsrekonstruktion, måste vi 
använda en logistisk regressions modell.  
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För att underlätta för läsaren kommer vi i följande stycken att förklara de olika statistiska 
metoder vi ska använda och ett antal förekommande statistiska begrepp.  
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Logistisk regression används för att kunna förutspå diskreta tal, det vill säga heltal. Som vi 
tidigare nämnt kan endast utgången av en företagsrekonstruktion bli fortsatt verksamma eller 
konkurs, det vill säga att endast två diskreta tal kan antas. Denna modell är väldigt flexibel 
och kan inneha flera sorters variabler till exempel kontinuerliga, diskreta och dikotoma eller 
en mix av alla tre (Tabachnick & Fidell, 1996, sid 575). Detta är en av anledningarna till 
varför vi väljer denna modell, vi har både kontinuerliga och diskreta variabler som vi vill 
undersöka. Men framförallt väljer vi denna modell av anledningen till att beroendevariabeln 
endast kan anta två värden. 

Begränsningar till en logistisk regression kan uppstå när det finns för få undersökningsobjekt i 
förhållande till antalet variabler man använder. Detta innebär att väldigt höga parametrar och 
standard error kan förekomma.
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Ett t-test är ett parametrisk test, detta innebär att undersökningsgruppen måste vara 
normalfördelad. T-test används för att testa om skillnaden i medelvärdet är signifikant eller 
inte. För uträkningen utformas en teststatistika enligt följande (Anderson, Sweeney, Williams, 
Freeman, Shoesmith, 2009, sid 305): 
�
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Testet utförs sedan genom att ställa upp två hypoteser mot varandra, hypotesprövning.  

Hypoteserna ser ut på följande sett: 
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��: Undersökningsgruppernas medelvärde är identiska 
��: Undersökningsgrupperna har ett medelvärde som skiljer sig

Testen kan genomföras med olika konfidensintervall, val av konfidensintervall påverkar ifall 
man kan förkasta eller bekräfta hypoteserna. Ifall ett 95 % konfidensintervall används kan 
man bekräfta hypoteser som har ett p-värde � 0.05 (Anderson, Sweeney, Williams, Freeman, 
Shoesmith, 2009, sid 305).  
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Detta är ett icke parametrisk test, det innebär att det inte krävs någon normalfördelning på 
undersökningsobjekten. Ett av kraven på testet är att man använder ordinala tal. Detta gör att 
värden som endast kan anta 1 eller 2, till exempel ”Big 4 revisorer, 1” och ”Andra revisorer, 
2” inte kan studeras i ett sådant test. Istället för att undersöka medelvärdet mellan två grupper 
är lika som i t-testet, undersöker Mann-Whitney testet ifall grupperna är lika (Anderson, 
Sweeney, Williams, Freeman, Shoesmith, 2009, sid 732). Testet lämpar sig bäst när antingen 
variablerna inte är normalfördelade (Wahlgren, 2005, sid 117) eller när variablerna inte är 
kontinuerliga.  

Hypoteserna ser ut på följande sett: 

��: Är de två undersökningsgrupperna lika
��: Är de två undersökningsgrupperna olika
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Ett wald test är ett parametrisk test som undersöker ifall det finns en statistisk skillnad mellan 
två undersökningsvariabler.  

Formeln för wald test ser ut på följande sätt: 

�� �
��

����

Mot detta test finns det dock kritik som måste tas hänsyn till. När absolut värdet av 
regressions variabler är hög blir estimerad standard error hög. Detta resulterar i höga typ 2 fel 
som förklaras utförligare i följande avsnitt (5.3.6). En annan kritik mot detta test är att det inte 
tar hänsyn till ifall modellen har mer än två nivåer. När wald testet implementeras i SPSS, 
approximeras sannolikheten per frihetsgrad för varje variabel, men inte för modellen i helhet 
(Tabachnick & Fidell, 1996, sid 599). 
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Ett typ 1 fel är sannolikheten att man utifrån hypotesen tar fel personer utifrån urvalet. Till 
exempel är när man testar en hypotes till 95 % säkerhet eller ett � på 5 % och att man då 
plockar ett urval som representerar dessa 5 %.  

Ett typ 2 fel uppstår när normalfördelningens mitt är felplacerad. Det vill säga att µ är placerat 
fel och detta innebär att normalfördelningskurvan förskjuts åt något håll och detta gör att �
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värdet automatiskt blir större eller mindre. Då testas hypotesen till antingen en högre säkerhet 
(99 %) eller lägre säkerhet (85 %) (Tabachnick, Fidell, 1996, sid 34-35). 
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Outliers har vi redan behandlat till viss del när vi valde att exkludera företag som hade noll i 
omsättning. Vi gjorde även liknande exkludering när vi valde bort SAAB ur populationen. 
Dessa val gjorde vi för att lättare kunna generalisera denna studie till andra så att inte endast 
resultatet förklarar vår population. Vi kommer att i varje nyckeltal exkludera tre stycken 
extremvärden på varje sida, det kommer att innebära att populationen i helhet förklaras på ett 
tydligare sätt. Dock kommer dessa företag som har extremvärden att få missvisande värden i 
den slutgiltiga modellen på grund av att de har extremvärden.  För att visa vilken skillnad 
outliers har i ett t-test kommer vi nedan i figuren visa skillnaden mellan skuldsättningsgrad 
före och efter bortplockning av dessa extremvärden.  
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Som vi ser blir den observerade linjen mer lik den förväntade i den högra tack vare att 
extrema outliers tas bort. Men istället kommer inte den slutgiltiga modellen att ta hänsyn till 
nämnda extremvärden vilket kan medföra att dessa företag inte förklaras lika bra. Den enda 
variabeln som vi inte kommer att exkludera något på är val av revisor, därför att det inte finns 
några extremvärden utan det är endast binära värden.  

Efter vi har tagit bort outliers kommer vi att undersöka ifall nyckeltalen är normalfördelade, 
detta gör vi med hjälp av Q-Q plotten av nyckeltalen, som till exempel i figur 10. Ifall vi ser 
att det finns tendenser till att nyckeltalen inte är normalfördelade kommer vi att även göra ett 
Mann-Whitney test för att kunna undersöka ifall det finns ytterligare outliers som påverkar 
fördelningen. Dessa outliers får inte samma betydelse i ett Mann-Whitney test som i ett t-test 
där man antar att datan är normalfördelad (Wahlgren, 2005, sid 117).  
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När man bygger en modell som vi ska göra, kommer det alltid till ett val av variabler. Det 
finns många olika kriterier när variabler skall väljas, men den mest vanliga är att söka upp de 
variabler som anses kunna förklara den data som undersöks (Hosmer & Lemeshow, 2000, sid 
92). Antalet variabler i en modell kan vara svårt att uppskatta på förhand, men generellt kan 
sägas att desto fler variabler du har i en modell desto mer förklaras den data du har. Och den 
är svårare att generalisera till den övriga populationer (Hosmer & Lemeshow, 2000, sid 92). 
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Vi kommer att i följande fem steg att sortera ut de variabler vi behöver i vår studie, 
variablerna vi utgår ifrån är de variabler som vi tagit upp i teorikapitlet.  

1. Det första steget har vi redan gjort i och med att vi har tagit ut de variabler i 
teorikapitlet som vi anser kan ha en betydelse för en företagsrekonstruktion. Dessa 
variabler är räntabilitet på totalt kapital, kassalikviditet, debt ratio, current ratio, 
skuldsättningsgrad, räntabilitet på sysselsatt kapital, omsättning, antal anställda och 
Big 4 revisorer. 

2. Sedan går vi vidare och analyserar varje variabel för sig. Detta gör vi med ett t-test och 
ett Mann-Whitney test. Och även ett Wald test med variabeln Big 4 revisor på grund 
av att den innehåller binära tal.  

3. Efter testerna kommer vi att välja ut vissa variabler som har undersöks. Här kommer 
vi fortsätta med alla variabler som har en signifikans på p < 0.25 (Hosmer & 
Lemeshow, 2000, sid 95). Detta gör att endast de variabler som har ett mycket litet 
samband med företagsrekonstruktion och konkurser kommer att exkluderas. I studier 
av Bendel och Afifi och Mickey och Greenland (1977, 1989, refererad i Hosmer & 
Lemeshow, 2000, sid 95) visar att ifall endast variabler med en signifikansnivå på p < 
0.05 tas med, faller ofta variabler bort som är viktiga. Nackdelen med detta är dock att 
vid denna signifikansnivå kan variabler som inte har någon betydelse inkluderas. 
Därför är steg (1) mycket viktigt, det vill säga att endast inkludera variabler som kan 
förklara en företagsrekonstruktion och konkurs. Vidare skulle variabler inkluderas 
som anses ha stor betydelse trots att det inte visade sig i steg (2). Men eftersom vi har 
en positivistiskt synsätt och vill hålla våra egna antaganden utanför kommer vi inte att 
inkludera någon variabel som vi anser borde stanna. Istället för att göra egna 
antaganden kommer vi att höja p-värdet till 0.30 för att inte missa variabler som kan 
ha betydelse för studien. Vidare kan man diskutera denna metod för att välja variabler 
för att vissa nyckeltal kan visa sig ha en betydelse först när de förs tillsammans med 
andra nyckeltal. Det kan lösas genom avancerad matematik, vi har dock valt att 
exkludera detta moment. Detta för att vi anser att när vi valde ut nyckeltalen valdes de 
utifrån att nyckeltalen själva skulle kunna förklara hur ett företags lönsamhet eller risk 
påverkas och inte gemensamt.

4. Det fjärde steget är att undersöka vilka variabler som är korrelerade med varandra, 
annars ifall det finns hög korrelation kommer det att försvåra vår tolkning vid en 
regressionsanalys (Hair, 2006, sid 149-151). Accepterad korrelation är en svår fråga 
med många angreppsätt, men främst måste författarna göra egna bedömningar i frågan 
(Kleinbaum, Kupper, Nizam, Muller, 2008, sid 709). Det gör att vi anser att studiens 
variabler inte skall ha en korrelation högre än 0,30 i ett korrelationstest. 

5. När vi utfört dessa fem steg är valen av variabler till den slutgiltiga logistiska 
regressionsmodellen utfört. Vi kommer efter detta att jämföra ursprungs modellen. Det 
vill säga att inkludera alla teoretiska variabler, med den statistiska modellen efter val 
av variabler. Det kommer ge oss en möjlighet att utvärdera de val vi gjort. 
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Validitet står för avsaknad av systematiska mätfel, med andra ord att forskaren mäter det hon 
vill mäta (Bryman & Bell, 2005, sid 95-99). För vår studie har det inneburit hur väl vi lyckats 
mäta vilka variabler som påverkar skillnaden med att komma ur en företagsrekonstruktion och 
fortsätta verksamheten eller att likvidera bolaget. Inom området validitet finns ett flertal 
undergrupper, inre, extern, ekologisk och teoretisk validitet (Bryman & Bell, 2005, sid 48-
49). Den inre validiteten har varit viktig för vår studie då den ifrågasätter om en vald indikator 
för en parameter är det bästa sättet att mäta parametern med. För oss översätts det till om 
nyckeltalen vi grundat vår studie på är den bästa metoden att mäta företagsrekonstruktion mot 
likvidation.  
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Reliabilitet betyder hur studiens resultat påverkas, om det skulle bli samma utfall i fall studien 
skulle göras om på nytt, eller i fall resultatet påverkas av yttre faktorer (Bryman & Bell, 2005, 
sid 93). Vi anser att vår studie har hög reliabilitet då studien bygger på kända nyckeltal som 
har använts på samma sätt i liknande studier samt att vårt dataunderlag är från en erkänd 
databas vilken Sveriges universitet har tillgång till. Årsredovisningarna vi har tagit från 
databasen är dessutom offentliga handlingar som blivit granskade av revisorer vilket borgar 
hög reliabilitet. Inom området reliabilitet diskuteras innebörden av att undersökningen skall 
vara replikerbar, den skall kunna genomföras gång på gång utan att resultatet ändras (Bryman 
& Bell, 2005, sid 102 ). Vi, författare, är av åsikten att denna studie inte skulle förändras om 
vi gjorde den en gång till och en gång till efter det utifrån samma data. I studien visar vi våra 
val av sökord, vilket är en nödvändighet för att göra studien replikerbar. Genom att visa våra 
val genomgående genom uppsatsen anser vi att studien blir replikerbar.   
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Generaliserbarhet handlar om till vilken grad resultatet ett resultat kan överföras från en 
specifik situation till en annan. Ofta kan resultaten inte användas direkt, utan mer ses som 
goda exempel än en direkt tillämpning (Wallén, 1996, sid 118). Men för att över huvud taget 
nå en viss grad av generaliserbarhet av studien är att urvalet från populationen är 
representativt för populationen som studerats (Bryman & Bell, 2005, sid 100). Eftersom vi 
valt alla företag, det vill säga hela populationen, inom en viss tidsperiod är det av yttersta vikt 
att vår studie är generaliserbar. Den kritik vi kan uppleva mot vår studie, är att tidigare 
perioder inte drabbats av samma mängd företagsrekonstruktioner och konkurser, men vi anser 
oss ha valt ändamålsenliga variabler för att generaliserbarheten skall vara hög, exempel på 
detta är vi undersökt vilket län de är aktiva och inom vilken bransch företagen är verksamma.  
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Detta kapitel innehåller en sammanställning av de 231 företag vår studie har baserats på. 
Syftet med empirin är att ge en övergripande bild av de företag vi granskat och se om våra 
hypoteser förkastades eller ej. För att ge läsaren en bättre överblick inleds kapitlet med 
bakgrundsinfo om företagen.  

1#"�0������ ����'�(���'�<��*�<��������������������<�����������*�� �<�
'(�*�������'����� ���

I vår studie finns företag från 20 av Sveriges 21 län, i vår studie saknas Gotlands län vilket 
betyder att inget företag under vår valda period, 2008-09-01 – 2010-02-06, på Gotland har 
inlett en företagsrekonstruktion. Den största mängden företag som inlett en rekonstruktion 
finner vi specifikt i de två stora länen Stockholm och Västa Götaland där mer än en tredjedel 
av Sveriges invånare bor (Nationalencyklopedin, 2010-03-14) vilket kan förklara mängden 
företag i de regionerna. 
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En intressant aspekt är att se inom vilka branscher företagen vi undersöker är/var aktiva, för 
att undersöka detta har vi använt oss av Svensk Näringsgrensindelning (SNI) 2007 som 
bygger på EU-standard (http://www.foretagsregistret.scb.se, 2010-03-14), enligt SNI finns det 
21 gruppindelningar av branscher som täcker många hundratals olika subgrupper av mer 
specifika branschtillhörigheter. I vårt diagram har vi valt att dela in företagen efter deras SNI 
tillhörighet och låtit de SNI grupper där det inte finns några företag från utgå från 
diagrammet.  
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I diagrammet visas branschtillhörigheten hos företag som ingår i vår studie, där 
tillverkningsindustrin är den största. Tillverkningsindustrin är en stor bransch i Sverige men 
det finns ett antal andra branscher som är större som till exempel byggindustrin, 
”fastighetsbolag, företagsservice m.m”, ”jordbruk, jakt och skogsbruk” och ”parti- och 
detaljhandel” (Ekonomifakta, 2010). 

Vi ser en rätt stor variation i antalet anställda bland företagen, men att mellan 10-50 stycken 
anställda har en överhängande majoritet med 96 stycken företag.  
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Vi har även tagit in omsättning som variabel, detta för att få en uppfattning hur stora bolagen 
och hur omsättningen korrelerar med antalet anställda. Vi kan tydligt se att 10-50 miljoner 
SEK är den vanligaste omsättningen för företagen vi undersöker vilket går att jämföra med att 
det vanligaste antalet anställda företagen har är 10-50 stycken.  

�
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En studie av denna storlek inkluderar givetvis företag med väldigt olika bakgrund och ålder, 
exempelvis är det äldsta företaget i studien från år 1913 medans andra bara funnits några 
månader.  Variationen blir med andra ord väldigt stor bland företagen i studien.  

Sverige ser ut som det gör på grund av att vi under de senaste hundra åren haft en så stark 
tillverkningsindustri, med exempel som Ericsson, Volvo och Atlas Copco. De senaste två 
decennierna har en stora tjänsteföretag växt fram och tagit över många jobbtillfällen från 
tillverkningsindustrin som flyttas till låglöneländer (Di.se, 2010-03-14). I dagsläget finns 
drygt 900 tusen företag i Sverige då alla företagsformer  är inräknande, varav 3,8 % av dessa 
har tio eller fler anställda. Ca 75 % av företagen i Sverige är så kallade enmans företag vilket 
betyder att endast ägaren till företaget är aktiv inom företaget (Ekonomifakta.se, 2010-03-14). 
Antalet aktiebolag i Sverige är knappt 300 tusen (SCB, 2010-05-15) vilken är den 
företagsform denna studie behandlar. Att vårt verkstadsarv lever kvar syns tydligt ovan då 
tillverkningsbranschen är den största branschen i vår undersökning. Konkurser är ett 
nödvändigt ont för vissa företag och enligt statistik från år 2009 gick 6899 stycken företag i 
konkurs, detta är en ökning från år 2008 med 1399 företag vilket kan korreleras med den 
rådande konjunkturen (Ekonomifakta.se, 2010-03-14).
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Under vår tidsperiod inledde 9467 stycken företag konkurs och av dessa gick 9219 stycken 
direkt i konkurs medans 248 stycken ingick en företagsrekonstruktion. Av dessa företag gick 
124 stycken i konkurs efter rekonstruktionen medans lika många lyckades bedriva 
verksamheten vidare efter rekonstruktionen.  

1#)�
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Nedan presenterar hur beräkningarna för varje nyckeltal utfördes.  

Lönsamhetsmått 
Räntabilitet på totalt kapital = Resultat före räntekostnader/ tillgångar  
Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat efter finansnetto + finansiella kostnader)/ 
sysselsatt kapital 

Finansiella mått 
Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar - varulager) / kortfristiga skulder
Debt ratio = Skulder / Tillgångar
Current ratio = (Omsättningstillgångar – Kortfristiga skulder) / tillgångar 
Skuldsättningsgrad = (Skulder + (0,28 * Obeskattade reserver)) / (eget kapital + (0,72 * 
obeskattade reserver))

Storleksmått 
Omsättning = Årets intäkter
Antal anställda 

Övriga 
Big 4 revisorer – Varje företag delades upp i två grupper, 1 innebar att revisorn kom från en 
av Big 4 revisionsbyråerna och 2 innebar att revisorn kom från något annat bolag än från ett 
Big 4 revisionsbyrå. 

1#)#)��.�������

Här kommer vi att presentera översiktsinformation om alla nyckeltal i den nedanstående 
tabellen. Dock visar inte presentationen någon form av statistiskt test, utan dessa presenteras i 
varje nyckeltal för sig.  Vi kommer efter detta att presentera varje nyckeltal i den ordning som 
de beskrevs i teoriavsnittet för att underlätta för läsaren. Efter de statistiska testen för varje 
nyckeltal kommer vi att forma den logistiska regressionsmodellen. Därefter skall vi presentera 
hur den logistiska regressionsmodellen skulle sett ut utan påverkan från de statistiska test som 
vi har genomfört för att sedan visa hur den har förändrats med de statistiska testen vi har 
utfört. 
�
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(1) Räntabilitet på totalt kapital  

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 

Lönsamheten och effektivitet i ett företag kunde, vilket vi utvecklade i teoriavsnittet förklaras 
utifrån räntabilitet på totalt kapital. I teoriavsnittet skrev vi att det kunde finnas skillnader i 
räntabiliteten på totalt kapital mellan företag som gick i konkurs och de som gjorde en lyckad 
företagsrekonstruktion. Därför ville vi testa om denna hypotes stämde, utifrån detta ställde vi 
upp följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i räntabilitet på totaltkapital mellan de som överlevt en 
företagsrekonstruktion och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade högre räntabilitet på totalt 
kapital jämfört med de som gick i konkurs.

Vid en första anblick kan man studera ifall det finns skillnader mellan dessa två 
undersökningsgruppers medelvärde.  I tabell 7 ser vi att verksamma bolag hade en räntabilitet 
på -16 % och konkurs bolag hade en räntabilitet på -14 %. Detta indikerar på motsatsen till 
vår hypotes om att företag som hade en lyckad företagsrekonstruktion hade en högre 
räntabilitet på totalt kapital. Fördelningarna av varje nyckeltal kan utläsas i appendix och 
fördelningen på totalt kapital är någorlunda normalfördelat enligt vår Q-Q plot.  Dock kan vi 
se att det finns ett fåtal undersökningsobjekt som ligger kraftigt utanför förväntade värden. 
Efter detta undersökte vi om det fanns skillnader mellan de verksamma bolagen och 
konkursbolagen med ett t-test. I nedanstående tabell 8 kan vi se att utifrån ett oberoende t-test 
med signifikant nivå 95 % att skillnaden mellan gruppernas medelvärde är -2 % för de 
verksamma bolagen och p-värde på 0,738, vilket förkastar hypotesen ��. Det vill säga att de 
bolagen som överlevde en företagsrekonstruktion hade högre räntabilitet jämfört med de som 
gick i konkurs. 
�
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Eftersom vi vill vara säkra på att inte det fanns outliers som kunde påverka gjordes även ett 
Mann-Whitney test, där outliers inte får samma inverkan.  Varje nyckeltals normalfördelning 
utvärderas utifrån en Q-Q plot, men ett annat sätt att kontrollera är att undersöka ifall 
medianvärdet ligger nära medelvärdet, det ger också vissa indikationer om hur 
normalfördelningen ser ut. Vi kan se i tabell 7 att medianvärdet för båda 
undersökningsgrupperna är högre än medelvärdet. Detta indikerar på en felaktig 
normalfördelning. Nedanstående tabell visar att även detta test ger ett högt p-värde på 0,667, 
vilket även detta förkastar hypotesen �� om räntabilitet på totalt kapital.  
�
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(2) Räntabilitet på sysselsatt kapital 

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 

Nyckeltal (1) var ett mått på lönsamheten och effektiviteten i ett bolag utifrån de totala 
tillgångarna. Räntabilitet på sysselsatt kapital däremot tar hänsyn till hur finansieringen är 
uppbyggd, det vill säga att nyckeltalet exkluderar de räntebärande skulderna. Detta nyckeltal 
fokuserar på rörelserisken hos undersökningsgrupperna. Därför ville vi testa om följande 
hypotes stämmer: 

�� Det finns ingen skillnad i räntabilitet på sysselsatt kapital mellan de som överlevt en 
företagsrekonstruktion och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade högre räntabilitet på sysselsatt 
kapital jämfört med de som gick i konkurs.

Vi kan se i tabell 7 att medelvärdet skiljer sig för räntabilitet på sysselsatt kapital mellan 
verksamma bolag (11 %) och konkursbolag (1 %). Detta tyder på att det finns en skillnad 
mellan bolagens medelvärde. Fördelningen för undersökningsobjekten ligger mycket nära de 
förväntade värdena, detta betyder en normalfördelad kurva. Vilket innebär att ett t-test ska 
visa ett bra resultat. Som vi ser in nedanstående tabell gav t-testet ett p-värde på 0,720 vilket 
innebär att �� ska förkastas. I och med att p-värdet är så högt innebär det att det inte finns 
några som helst tendenser till att �� stämmer. 

�
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Vid undersökning av medianvärdet ser vi att båda undersökningsgrupperna har ett värde på 3 
%, detta indikerar på att t-testet har påverkats av att den inte varit normalfördelad. Det utifrån 
att det finns skillnader mellan medelvärdet och medianvärdet. Tabellen nedan för Mann-
Whitney testet visar att räntabiliteten på sysselsatt kapital har ett p-värde på 0,663, vilket 
innebär att �� kan förkastas. 

�
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Båda testerna visade tydligt att det inte fanns några tendenser till att bekräfta ��. Vilket 
innebär att det inte finns några skillnader mellan räntabiliteten på sysselsatt kapital mellan 
verksamma bolag och konkursbolag.  
�
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(3) Kassalikviditet 
�

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 

Kassalikviditeten förklarar hur ett företag kan betala de kortfristiga skulderna, de långfristiga 
skulderna och eventuella investeringar. Därför är detta ett nyckeltal som påverkar de 
operationella delarna i bolagen, och visar på hur anpassningsbara företagen är på marknaden. 
På grund av det undersöker vi om det finns skillnader mellan undersökningsgrupperna och 
hypoteserna vi använder är följande: 

�� Det finns ingen skillnad i kassalikviditet mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion 
och de som gick i konkurs.

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade bättre kassalikviditet jämfört 
med de som gick i konkurs.

Tidigare skrev vi att skillnaden skall studeras i undersökningsobjektens medelvärde för 
nyckeltalet. Medelvärdet för kassalikviditeten för de verksamma bolagen är 65 % och för 
konkursbolagen 75 %. Redan här indikerar det att vår hypotes, ��, skall förkastas för att 
konkurs bolagen har en högre kassalikviditet. Fördelningen av detta nyckeltal är inte 
normalfördelat vilket indikerar på att ett t-test kommer att ge ett sämre resultat än ett Mann-
Whitney test. Genom att studera den förväntade kurvan tydliggörs det att den inte följer den 
observerade, utan outliers påverkar stor hur den förväntade kurvan ser ut. Med en differens i 
medelvärdet på -10 % kom vi fram till i t-testet att p-värdet är 0,204 vilket resulterar i att vi 
förkastar hypotesen ��. I och med ett lägre p-värde finns det tendenser att det skulle kunna 
finnas skillnader mellan undersökningsgrupperna, dock tvärtemot vår �� hypotes. Det vill 
säga att konkurs bolagen hade en högre kassalikviditet än de verksamma. 

�
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Enligt Q-Q plotten fanns det outliers som påverkade, därför var sannolikheten att resultatet 
från Mann-Whitney testet skulle ge ett tillförlitligare resultat. Medianvärdet för verksamma 
bolag låg på 50 % och konkursbolag låg det på 65 %, detta indikerar att det finns skillnader 
mellan verksamma bolag och konkursbolag. I nedanstående tabell kan vi se att p-värdet för 
kassalikviditeten är 0,048 vilket resulterar i att det finns en signifikant skillnad med 95 % 
säkerhet mellan verksamma och konkurs bolag. Dock bekräftar inte detta hypotesen ��, för 
att skillnad mellan bolagen är tvärt emot vår alternativa hypotes. Men det finns ett samband 
mellan hög kassalikviditet och konkursbolagen, vilket bekräftar vad som indikerades i t-testet. 

�
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(4) Debt ratio  

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 

Debt ratio visade hur stora skulder ett bolag har i relation till tillgångar. Förhållandet påverkar 
hur ett bolag utnyttjar den finansiella risken för att öka avkastningen på rörelsen. Därför 
undersöker vi om det finns skillnader mellan undersökningsgruppernas debt ratio och följande 
hypoteser använder vi: 

�� Det finns ingen skillnad i debt ratio mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion och 
de som gick i konkurs.

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade högre debt ratio jämfört med de 
som gick i konkurs.

De verksamma bolagens medelvärde på debt ratio är 114 % och konkurs bolagen är 103 % 
kan vi se i tabell 7. Det indikerar att det finns en skillnad mellan bolagens debt ratio och att 
hypotesen, �� kan bekräftas. Normalfördelningen för detta nyckeltal har påverkats mycket av 
outliers som har höga värden, detta innebär att fördelningen inte är normal och att t-testet 
sannolikt inte kommer att ge tillförlitligare resultat än Mann-Whitney testet. Vi kan se i tabell 
7 att differensen mellan gruppernas medelvärde är 11 % och i nedanstående tabell att p-värdet 
är 0,272 vilket gör att �� hypotesen förkastas, men att det finns tendenser att det finns en 
skillnad.  

�
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Q-Q plotten visade att det fanns höga debt ratio värden som påverkade fördelningen vilket 
indikerade på att ett Mann-Whitney test kommer att ge ett mer bättre resultat. Dock kan även 
medianvärdet indikera på fördelningen och medianvärdet för verksamma bolag var 95 % och 
konkurs 94 %, vilket är stora skillnader från medelvärdet. Det indikerar också på att det är 
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mindre skillnad mellan undersökningsgrupperna. Tabellen nedan visar att p-värdet är 0,343 
vilket gör att �� ska förkastas.  

�
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Detta innebär att t-testet visade ett högre p-värde än Mann-Whitney testet, vilket innebar att 
outlierna inte hade speciellt stor påverkan på t-testet och gav då ett bättre resultat.   

(5) Current ratio 

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 

Current ratio har både en påverkan på hur lönsamt och anpassningsbart ett bolag är. Därför 
kan detta nyckeltal påverka ett bolags överlevnad. På grund av den faktorn undersöker vi om 
det finns skillnader mellan undersökningsgruppernas current ratio och följande hypoteser 
utvecklades: 

�� Det finns ingen skillnad i current ratio mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion 
och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion hade högre current ratio jämfört med 
de som gick i konkurs. 

I tabell 7 tydliggörs det att verksamma bolag har en lägre current ratio (-42 %) än 
konkursbolagen (-35 %). Det visar att det finns tendenser till skillnad mellan 
undersökningsgrupperna. Dock visar det tvärtemot ��, det vill säga att verksamma bolag har 
en högre current ratio gentemot konkurser. Vi kan se i appendix att normalfördelningen inte 
följer de observerade värdena utan de förväntade. Här finns det flera outliers som påverkar, 
och speciellt ett antal låga observerade värden vilka inverkar på nyckeltalet. Det innebär att vi 
kan förvänta oss att Mann-Whitney testet kommer att ge ett bättre resultat. Skillnad i 
medelvärdet mellan de två undersökningsgrupperna var -7 %. Nedanstående tabell 16 visar 
resultatet från t-testet, vilket tyder på ett p-värde på 0,430. Den alternativa hypotesen �� kan 
därför inte bekräftats. Dessutom förklarar det att konkursbolagen har ett högre current ratio 
värde än verksamma vilket är tvärtemot vår alternativa hypotes.  

�
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Medianvärdet för verksamma bolag var -30 % och för konkursbolag var -23 %. Det är 
skillnad mot medelvärdet vilket som tidigare kan förklara att det inte råder en 
normalfördelning av värdena, vilket i så fall ger tillförlitligare värden. Vi kan se i tabell 7 att 
det är samma differens som mellan medelvärdena. Mann-Whitney testet gav ett p-värde på 
0,311 vilket även detta bekräftade att �� kan förkastas. Det vill säga att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan de verksamma och konkurs bolagens current ratio.  
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(6) Skuldsättningsgrad 

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 

Skuldsättningsgraden visar hur kapital fördelningen i bolaget ser ut. Eftersom det finns 
samband mellan kapitaluppbyggnaden och lönsamhet i ett företag undersöker vi skillnaden i 
detta nyckeltal. Vi har använt följande hypoteser: 

�� Det finns ingen skillnad i skuldsättningsgrad mellan de som överlevt en 
företagsrekonstruktion och de som gick i konkurs.

�� Företag som överlevde rekonstruktionen hade lägre skuldsättningsgrad jämfört med de 
som gick i konkurs.  

De verksammas bolags medelvärde på skuldsättningsgraden är 691 % medans medelvärdet 
för konkurserna är 1515 %. Detta indikerar på att det finns en skillnad mellan 
undersökningsgrupperna. I appendix kan vi se att vissa undersökningsobjekt påverkar de 
förväntade värdena, vilket innebär en sämre normalfördelning av nyckeltalet. Vi kan se att det 
endast ett fåtal som avviker, och det är ett antal höga skuldsättningsobjekt. Det är en differens 
mellan medelvärdena i undersökningsgrupperna på -824 % och p-värdet är 0,071. ��
förkastas därför, trots att det finns svaga indikationer på att �� stämmer.   

�
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Eftersom vi hade vissa outliers som kan ha påverkat normalfördelningen och t-testet, då kan 
eventuellt ett Mann-Whitney test ge bättre resultat. Medianvärdet påverkas inte till samma 
utsträckning av outliers, vilket man då kan jämföra medelvärdet med. Medianvärdet för 
skuldsättningsgraden för verksamma bolag är 236 % och för konkurs bolag 402 %. Detta 
indikerar också på icke normalfördelat nyckeltal. Mann-Whitney testet gav oss ett p-värde på 
0,132 vilket också förkastar ��.  

�
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Både t-testet och Mann-Whitney testet indikerar dock på att �� stämmer, det vill säga att det 
finns en skillnad mellan skuldsättningsgraden hos verksamma bolag och konkursbolag. 
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(7) Omsättning 

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 

Omsättningen visar hur stor försäljning ett bolag har och storleken på ett bolag har betydelse 
på lönsamheten i ett bolag. Eftersom det finns samband mellan lönsamhet och storlek 
undersöker vi detta nyckeltal och vi har använt följande hypotes: 

�� Det finns ingen skillnad i omsättning mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion 
och de som gick i konkurs.

�� Företag som överlevde rekonstruktionen hade en högre omsättning jämfört med de som 
gick i konkurs.  

Medelvärde för omsättningen för verksamma bolag är 38 992 tkr och för konkursbolag 34 994 
tkr vilket är en differens på 3 999 tkr. Detta visar att det kan finnas skillnader mellan ett 
verksamt bolag och ett konkursbolag. För storleksmått kan man även transformera talen till 
naturliga logaritmen vilket även tidigare studier användet med större nyckeltal som till 
exempel totala tillgångar i ett företag (Partington Graham, 2001, sid 88). Måttet blir då 
matematiskt omgjort. Detta gör att observationerna trycks ihop och blir mer normalfördelade. 
Fördelningen i Q-Q plotten i appendix visar att den förväntade kurvan avviker mycket lite 
från den observerade, detta innebär att vi kan förvänta oss ett bra resultat av t-testet. T-testet 
visade på ett t-värde på 2,055 och ett p-värde på 0,041 vilket innebar att vi kunde bekräfta 
hypotesen.�

�
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Q-Q plotten visade att nyckeltalet är normalfördelat och vi kan förvänta oss liknande resultat 
av Mann-Whitney testet. Medianvärdet för omsättning för verksamma bolag är 21 590 tkr och 
för konkurs bolag 14 097 tkr, vilket är en stor skillnad från medelvärdet. Mann-Whitney testet 
gav ett p-värde på 0,040 vilket bekräftar ��, det vill säga att det finns en signifikant skillnad i 
undersökningsgruppernas omsättning.  

�
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Båda testen bekräftade ��. 

(8) Antal anställda 

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 
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Detta nyckeltal är ett mått för storleken på ett företag. Eftersom föregående nyckeltal (7) kan 
påverkas av branschtillhörighet kan detta nyckeltal ge en annan anvisning angående storleken 
på företaget. Därför undersöker vi om antal anställda påvekar utgången på en 
företagsrekonstruktion och följande hypotes har använts: 

�� Det finns ingen skillnad i antal anställda mellan de som överlevt en företagsrekonstruktion 
och de som gick i konkurs.

�� Företag som överlevde rekonstruktionen hade fler antal anställda jämfört med de som gick 
i konkurs.  

Vilket vi nämnt kan man först studera skillnaden i undersökningsobjektens medelvärde för att 
se om det föreligger någon skillnad mellan undersökningsgrupperna. Medelvärdet för antal 
anställda för de verksamma bolagen är 27 stycken och för konkursbolagen 20 stycken. Detta 
indikerar på att det kan finnas en skillnad mellan undersökningsgrupperna. Fördelningen av 
detta nyckeltal är inte normalfördelat för att många outliers påverkar den förväntade kurvan 
som vi kan se i appendix. Det kan innebära att t-testet kommer att ge ett sämre resultat än ett 
Mann-Whitney test. Resultaten från t-testet ser vi i nedanstående tabell 23. Skillnaden i 
medelvärdena mellan grupperna är 7 stycken och testet gav ett p-värde på 0,132. Det innebär 
att �� förkastas, men att det finns indikationer på att �� stämmer.  

�
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Medianvärdet för antal anställda är 16 stycken för verksamma bolag och nio stycken för 
konkurs bolag. Det stödjer att fördelningen av nyckeltalet inte är normalfördelat.  Vi ser i 
tabell 24 att resultatet från Mann-Whitney blir mycket tydligt med ett p-värde på 0,007 vilket 
bekräftar att ��, det vill säga de företag som överlevde en företagsrekonstruktion hade fler 
anställda än de som gick i konkurs. 

�
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T-testet indikerade på att �� stämde medan Mann-Whitney testet bekräftade att �� stämde.  
�
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(9) Big 4 revisorer 

225 stycken bolag undersöktes i detta nyckeltal. 

Nyckeltalet val av revisor skulle kunna påverka vilka som ingår en företagsrekonstruktion. 
Utifrån att redovisningen kan påverkas olika beroende på val av revisor har vi följande 
hypoteser: 
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�� Det finns ingen skillnad i val av revision från Big 4 och andra revisionsbolag mellan de 
som överlevt en företagsrekonstruktion och de som gick i konkurs. 

�� Företag som har överlevt en företagsrekonstruktion valde en annan revisionsfirma än Big 
4 jämfört med de som gick i konkurs.

Eftersom detta nyckeltal inte kan anta andra variabler än 1 och 2 så kan inte oberoende t-test 
eller Mann-Whitney test genomföras. Däremot använder vi oss av Wald test. 

Som vi ser i tabell 25 är det ett väldigt lågt Wald värde och ett högt P-värde, detta innebär att 
det inte finns några alls tendenser till �� skulle bekräftas. 
  

�
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Eftersom vi nu har gjort steg ett och två i val av variabler visar vi en sammanställning i 
nedanstående tabell 26 av vilka nyckeltal som kommer att tas med i den logistiska 
regressionsmodellen.  

�
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Efter vi valt ut nyckeltalen genom de olika statistiska testerna undersökte vi hur korrelationen 
mellan de valda variablerna såg ut. Som vi ser är korrelationen mellan kassalikviditet och debt 
ratio -0,301, vilket innebär att de har en negativ korrelation mellan varandra. Det betyder när 
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debt ratio ökar minskar kassalikviditeten och tvärtom. Omsättningen och antal anställda vilka 
är två storleksmått är också korrelerade med varandra, men dessa är positivt korrelerade vilket 
innebär att när den ena variabeln ökar, ökar även den andra. Det innebär att i en logistisk 
regressionsmodell skulle det vara svårare att tolka resultaten (Hair, 2006, sid 149-151). 
Övriga nyckeltal är inte korrelerade med varandra i någon större utsträckning, det kan vi se i 
tabell 27. 

Skuldsättningen hos vissa av företagen i vår studie är negativ väljer vi även att exkludera det 
nyckeltalet. Därför att en negativ skuldsättningsgrad är samma sak som ett oändligt högt 
positivt värde och då finansieras verksamheten av utomstående kapital. Ifall vi skulle ta in 
nyckeltalet kommer vi få värden som borde vara väldigt positivt höga men som blir negativa 
och nyckeltalet får ett svårtolkat resultat. Eftersom debt ratio och skuldsättningsgraden är nära 
besläktade och det finns indikationer på att dessa två nyckeltalet är en faktor som har samband 
med företagsrekonstruktioner kommer vi att inkludera nyckeltalet fastän det har en korrelation 
på -0,301 till kassalikviditet. 

�
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Eftersom vi valde att exkludera vissa företags nyckeltal som vi ansåg vara outliers som kunde 
påverka modellen kommer dessa bolag att exkluderas ut från vår logistiska regressionsmodell. 
Totalt handlar det om 17 stycken bolag. När vi jämför hur den logistiska regressionsmodellen 
skulle se ut när vi hade alla de teoretiska variablerna skulle 24 stycken bolag exkluderats.  
�
1#-�$'����������������'��(' ����(� ���'�������.�� ���,��������

Som vi tidigare skrev påverkas många bolag av de outliers som vi tog bort och i denna 
modell, totalt exkluderades 24 stycken företag. 207 stycken företag inkluderades i denna 
modell. 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a

Kassalikviditet ,447 ,444 1,015 1 ,314 1,564

Debtratio -,339 ,542 ,392 1 ,531 ,712

LogOms -,219 ,096 5,199 1 ,023 ,804

Currentratio -,255 ,640 ,159 1 ,690 ,775

Big 4 revisorer -,219 ,265 ,685 1 ,408 ,803
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Rantaabilitetpasysselsattkapi

tal 

-,016 ,068 ,057 1 ,811 ,984

Constant 2,361 1,140 4,288 1 ,038 10,600
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I den teoretiska regressionsmodellen har vi exkluderat ett av lönsamhetsmåtten och ett av 
storleksmåtten på grund av att de är alternativa mått till varandra.  

När vi inkluderar alla variabler i den logistiska modellen påverkas även variablerna av 
varandra. Variablerna kan nämligen öka förklaringsgraden när de inkluderas med andra 
variabler. Som vi kan se har fyra stycken faktorer ett wald värde under ett vilket innebär ett 
högt signifikantvärde. Två stycken variabler kassalikviditet och omsättning har nämnvärt 
högre wald värde än övriga vilket indikerar på att de har störst betydelse för modellen vilket  
även syns på signifikansnivån. Betavärdena kan undersökas för att granska hur mycket 
faktorerna bidrar till modellen. Exempelvis ser vi att räntabilitet på sysselsatt kapital har ett 
beta värde på -0,016 vilket innebär att nyckeltalet inte påverkar modellen i någon 
utsträckning. I detta fall innebär det till och med att det inte skulle bli någon skillnad på 
modellens resultat ifall den skulle exkluderas.  

Signifikantvärdena som är högst i modellen är till variablerna lönsamhetsmåttet räntabilitet på 
sysselsatt kapital, Big 4 revisor, debt ratio, current ratio. Detta innebär att det inte finns någon 
större skillnad var nyckeltalen hamnar mellan modellens olika grupper. Konstanten som läggs 
till i denna modell är 2,3361 och har ett högt signifikansvärde. 

Step -2 Log likelihood

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 278,422
a

,040 ,053
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Log likelihood värdet i denna modell är högt. Normalt skall detta värde vara negativt och 
desto lägre desto bättre. De andra två resultaten på modellens förklaringsgrad till 
undersökningsobjekten s varians skall vara så nära ett som möjligt, och i denna modell kan vi 
se att värdena är låga. Modellens signifikansvärde ser vi i tabell 29, den skall vara så låg som 
möjligt, och i den teoretiska regressionsmodellen är signifikansvärdet 0,209. 

Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 8,420 6 ,209

Block 8,420 6 ,209

Model 8,420 6 ,209

&�$	����+������!�����$�����!(�����������������������������������������������
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Utifrån de teoretiskt valda nyckeltalen ser vi i tabellen nedan att modellen förutser 58.5 % rätt 
utifrån de valda nyckeltalen. Speciellt är det de verksamma bolagen som modellen lyckas 
förutse 69,8 %. Medans konkursbolagen endast kunde förutses till 46,5 %.  
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Totalt inkluderades 214 stycken företag i denna modell.  Modellen utgår ifrån den teoretiska 
modellen för att sedan byggas vidare ifrån de tidigare beskrivna statistiska principerna. 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a

Kassalikviditet ,401 ,291 1,908 1 ,167 1,494

Debtratio -,159 ,223 ,504 1 ,478 ,853

LogOms -,217 ,094 5,299 1 ,021 ,805

Constant 1,981 1,031 3,692 1 ,055 7,247

&�$	������+��'����
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I ovanstående figur ser vi den logistiska regressionsmodellen för de statistiskt utvalda 
nyckeltalen. Vi kan se att kassalikviditeten och omsättning båda har ett högt wald värde vilket 
innebär ett lågt p-värde och låg signifikansvärde. Vi kan se att nyckeltalet omsättning sticker 
ut till viss del och har betydligt större wald värde än övriga. Kassalikviditet har lite högre 
betavärde än övriga men samtidigt ett högt wald värde, detta indikerar på att nyckeltalet 
påverkar modellen i stor utsträckning. Debt ratio har ett lågt wald värde och ett högt 
signifikant värde, det innebära att nyckeltalet inte hamnar i rätt prediktionsgrupp. Konstanten 
som läggs till i denna modell är 1,981 och har ett högt signifikansvärde. Dock har denna 
konstant ett lägre signifikantvärde än i föregående modell.

Step -2 Log likelihood

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 287,620
a

,041 ,055

&�$	������������������������������������������������4���<�?�H�������34�����������
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Log likelihood värdet i denna modell är högt, vilket är i likhet med förra modellen. De andra 
två resultaten är i likhet med förra modellen, det vill säga låga. Signifikansvärdet för den 
statistiska logistiska regressionsmodellen är betydligt lägre i denna modell, 0,029, vilket 
indikerar en klar förbättring till föregående modell. 

Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 9,047 3 ,029

Block 9,047 3 ,029

Model 9,047 3 ,029

&�$	�����������!�����$�����!(������������������������������������������������

I denna modell valdes variablerna utifrån de statistiska test som vi har utfört tidigare i detta 
kapitel. Modellen lyckades förutspå 71 stycken lyckade företagsrekonstruktioner vilket är 
66.4 % av alla verksamma företag. 53,3 % av företagen som gick i konkurs kunde förutspås 
vilket var 57 stycken. Totalt kunde 59,8 %, det vill säga 128 stycken bolag förutspås med vår 
logistiska regressionsmodell. 

�
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Skillnaden mellan dessa två modeller är små, modellen med statistiskt urval av de teoretiska 
variablerna kunde förutspå 1,4 % mer företag. Det ska dessutom påpekas att 
undersökningsgruppen var större för den statistiska modellen. I den teoretiska modellen 
visade det sig att omsättning och kassalikviditeten förklarade undersökningsgrupperna bäst, 
detta var i linje med vad t-testerna och Mann-Whitney testerna visade, det vill säga att båda 
dessa nyckeltal hade låga p-värden. Vidare visade det sig att debt ratio inte tillförde 
modellerna särskilt mycket till skillnad mot vad t-testerna och Mann-Whitney svagt 
indikerade på. Detta kan bero på att debt ratio och kassalikviditet användes tillsammans och 
tolkningen blev då svårare. I den teoretiska och statistiska modellen hade storleksmåttet ett 
högt och jämt wald värde, vilket indikerar på att storleksmåttet inte påverkades av något annat 
mått. Kassalikviditeten hade ett betydligt högre värde i den statistiska modellen i jämförelse 
med den teoretiska modellen., det kan bero på att nyckeltalet påverkades negativt av något 
annat mått, till exempel current ratio. Förbättringen i den statistiska modellen är att både 
kassalikviditet och omsättning fick lägre signifikansvärden jämfört med den teoretiska 
modellen, detta är en klar förbättring och indikerar på att faktorerna som togs bort 
underlättade tolkningen av variablerna i modellen. 
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Syftet med följande kapitel är att ge läsaren en djupare förståelse för det valde 
problemområdet i form av författarnas analyser som uppkommit vid en jämförelse mellan de 
empiriska resultaten och den teoretiska referensramen.  

5#"����� �����

Eftersom vi har delat upp vårt teorikapitel i lönsamhetsmått, finansiella mått, storleksmått och 
övriga kommer vi även att presentera analyskapitlet på samma sätt. För att sedan analysera 
den teoretiska och statistiska modellen. Totalt undersöktes mellan 207 och 225 stycken 
företag beroende på test och modell. 

�
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Tidigare studier visar på att tidigare års lönsamhet i ett bolag kan påverka en 
företagsrekonstruktion (Casey, McGee, Stickney, 1986, sid 261). Lönsamhet i ett företag kan 
förklaras med hjälp av räntabilitet på totalt kapital. Det nyckeltalet visar vilken avkastning 
tillgångarna i företaget ger och påverkas inte av hur stora skulder ett bolag har (Johansson, 
1995, sid 26-27). Det innebär att företag som har betalningsproblem har en högre räntabilitet 
på totalt kapital än företag som har balansproblem. I vår Q-Q plot över detta nyckeltal såg vi 
att observationerna var någorlunda normalfördelade, det ger oss information om att båda 
testen kan ge vägledande resultat. Vi skrev i empirin att hypotesen om att räntabiliteten skulle 
vara högre för verksamma bolag gentemot de som gick i konkurs, något vi fick förkasta. Detta 
innebär att det inte fanns någon statistisk säkerställd skillnad mellan våra två grupper om 
deras räntabilitet på totalt kapital. Analysen av det blir att eftersom resultatet inte skilde sig 
markant mellan grupperna, är därför inte måttet av större vikt för att analysera vad som skiljer 
företag som klarar en företagsrekonstruktion och fortsätter sin verksamhet eller för de som 
försätts i likvidation. Det vill säga att våra resultat inte stödjer tidigare forskning. 

Under en företagsrekonstruktion får bolagen söka skydd gentemot sina borgenärer och det 
förekommer även ackordsförhandlingar vilket kan leda till nedskrivningar av bolagets skulder 
(1996:764). Räntabilitet på sysselsatt kapital är ett annat mått på lönsamhet än räntabilitet på 
totalt kapital, detta nyckeltal tar endast hänsyn till räntebärande skulder. Eftersom skulderna 
antingen tillfällig frys eller eventuell skrivs ner ökar räntabiliteten på sysselsatt kapital. Detta 
gör att bolag med höga finansiella kostnader, det vill säga företag med hög räntabilitet skulle 
få en fördel i en företagsrekonstruktion. Vår empiri säger dock att det inte är fallet och det inte 
finns någon skillnad på räntabiliteten mellan verksamma bolag och konkursbolag. Detta 
innebär att det inte finns några fördelar för företag med en hög räntabilitet på sysselsatt 
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kapital. Båda våra tester visade samma resultat vilket innebär att fastän det var tvekan om 
normalfördelning i undersökningsgruppen var resultatet tydligt. Eftersom både testerna gav ett 
entydigt svar kan vi utifrån vårt underlag påstå att en hög räntabilitet på sysselsatt kapital inte 
är ett relevant mått för att förutse vilka företag som kommer ur företagsrekonstruktionen och 
fortsätter sin verksamhet.  

5#+�������������(����

Ett högt debt ratio skulle kunna innebära en högre avkastning på totalt kapital under en 
företagsrekonstruktion (Kalay, Singhal, Tashjian, 2007, sid 794-795). I vårt empiriska 
material visade båda testen som genomfördes att det finns tendenser till ett samband mellan 
ett högt debt ratio och verksamma bolag. Detta gör att det finns anledning att tro att bolagen 
med högt debt ratio ökar sina resultat mer än de som går i konkurs. Genom indikationer i båda 
testen får vi informationen om att det är betydligt mer relevant att använda detta nyckeltal än 
ifall endast en av testen skulle indikera ett samband. Detta innebär att variabeln debt ratio 
påvisar ett svagt samband mellan verksamma och konkurs bolag vare sig det är 
normalfördelat eller inte.  

En optimal current ratio nivå kan ge företagen en bättre lönsamhet (Lazaridis, Tryfonidis, 
2006, sid 34-35). Det innebär att företag med en optimal current ratio kan förbättra sin 
lönsamhet. I vår statistiska undersökning har vi inte kunnat bekräfta någon skillnad mellan 
verksamma och konkurs bolag. Om det finns några tendenser är det som med 
kassalikviditeten, det vill säga att konkurs bolagen har en högre current ratio än de 
verksamma bolagen. Både kassalikviditeten och current ratio är liknande nyckeltal vilket kan 
förklara de liknande resultaten från empirin. Vid resultat som går mot våra alternativhypoteser 
finner vi det intressant att fråga oss ifall hypotesen borde vara ställd tvärtemot och att tidigare 
teorier är felaktiga eller om dessa indikationer är kopplade endast till vår undersökningsgrupp. 
Vi återkommer till detta i diskussionen.    

Kassalikviditeten i ett företag anger hur ett företags kortfristiga skulder, långsiktiga skulder 
och investeringar ska skötas, det gör att stora delar av företagets effektivitet styrs av detta 
nyckeltal. Tidigare studier har visat att den operationella delen i ett företag påverkas av 
kassalikviditeten (Kuo, Hu, Hsu, 2006, sid 11). Vidare fanns det studier som visade på att 
högre kassalikviditet ökade chansen till att skapa mervärde för aktieägare under en 
företagsrekonstruktion (Parington & Graham, 2001, sid 93). I vår empiri var detta nyckeltal ej 
normalfördelat vilket innebar att Mann-Whitney testet skulle ge ett bättre resultat. Till 
skillnad mot tidigare forskning fanns det redan i t-testen samband med att konkursbolagen 
hade en bättre kassalikviditet. Detta bekräftades i Mann-Whitney testet. Det kan bero på att 
det är en liten skillnad mellan företag som ingår en företagsrekonstruktion.  

Skuldsättningsgraden fokuserar på hur en optimal kapitaluppbyggnad ser ut. Enligt pecking 
order teorin finns det ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. 
Sambandet kommer ifrån hur företagets kapitaluppbyggnad ser ut och eget genererat kapital, 
som föregående års resultat är högst prioriterat (Murray & Goyal, 2009, sid 8). Vilket innebär 
att ett företags mål är att ha en så låg skuldsättningsgrad som möjligt. Både t-testet och Mann-
Whitney testet visade tydliga indikationer på att det finns ett samband, dock är det inte 
statistiskt säkerställt. Detta betyder att empirin indikerar på att stödja pecking order teorin, det 
vill säga ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Men utifrån vårt 
empiriska material kan vi inte stödja tidigare forskning angående kapitaluppbyggnad.  
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Tidigare nämnde vi att bolag som skulle inleda en företagsrekonstruktion kunde ha tillfälliga 
betalningsproblem (Folkesson, 2009, sid 6). Men att de även kunde ha balansproblem, och att 
svårigheten var att veta till vilket av problemen bolaget först hade. I tabell 7 visas att 
medelvärdet på debt ratio är över 100 % vilket innebär att de har klara balansproblem. Även 
skuldsättningsgraden är i vissa fall negativ vilket innebär att bolagets aktieägare inte riskerar 
några egna pengar när de driver företaget vidare utan endast övriga intressenters pengar. Båda 
ovanstående exempel innebär att hela aktiekapitalet är förbrukat och bolagets aktieägare borde 
skjuta till extra kapital annars riskerar de inte någonting under en företagsrekonstruktion. 
Eftersom vi hade ett negativ skuldsättningsgrad hos vissa företag kan vi kunna anta att detta 
nyckeltal skulle visa ett tydligare samband ifall dessa företag skulle exkluderas. Det för att en 
negativ skuldsättning enligt pecking order teorin skulle minska lönsamheten, men för att det 
är ett negativt tal visar datat som om det är ett lågt värde. Det gör att tolkningen av materialet 
försvåras. 
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Bolag som är stora har stordriftsfördelar vilket gör att de kan bli mer lönsamma än små bolag 
(Ogden, Jen, O`Connor, 2003, sid 243-244). Större bolag brukar bli mer lönsamma för att de 
varit nyskapande, starka ägare och var bland de första ut på marknaden. Alla de faktorerna 
skapar bättre möjligheter till att bli lönsamma (Ogden, Jen, O`Connor, 2003, sid 243-244). 
Stora bolag utnyttjade dessutom internt genererade kapital (Ogden, Jen, O`Connor, 2003, sid 
243-244) vilket stödjer pecking order teorin om att lönsamhet och skuldsättningsgraden i ett 
bolag är negativt korrelerade (Myers, Majluf, 1984, sid 219-220). Omsättning är ett vanligt 
storleksmått (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 148), vilket vi använde oss av och 
undersökte om det fanns ett samband mellan storleken på bolagen och hur lyckad 
företagsrekonstruktionen blir. Tidigare studier visar att storleken på ett bolag spelar roll i hur 
lyckad en företagsrekonstruktion blir (Campbell, 1996, sid 25). Vår Q-Q plot angående 
omsättning avviker mycket lite från den normalfördelade kurvan, detta ser vi även i våra två 
tester där både t-testet och Mann-Whitney testet bekräftar vår hypotes om att bolag som 
överlevde en företagsrekonstruktion har högre omsättning. Båda testerna bekräftade Cambells 
studie angående storleken på ett bolag har för inverkan på en företagsrekonstruktion 
(Cambell, 1995, sid 25). I dessa tester kan vi konstatera att omsättningen är ett nyckeltal som 
visar det klaraste sambandet till företagsrekonstruktioner av våra faktorer. 

I teorin är antal anställda ett alternativ till omsättning och även storleken på bolaget. Samma 
resonemang följer för detta nyckeltal som för omsättningen, men omsättningen ger inte alltid 
den informationsmängd som efterfrågas (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002, sid 149). För 
att omsättningen mellan bolagen kan hänvisa sig till branschtillhörigheten (Nilsson, Isaksson, 
Martikainen, 2002, sid 150). I likhet till omsättningen finns det indikationer på att storleken 
hade betydelse i t-testet och att hypotesen om att fler antal anställda i en lyckad 
företagsrekonstruktion stämde. I detta nyckeltal visade det sig att Mann-Whitney testet gav ett 
resultat med högre signifikantnivå än t-testet, i det testet bekräftades hypotesen om att antalet 
anställda har en betydelse på utgången av en företagsrekonstruktion. Att ett större antal 
anställda kan ha påverkan på en företagsrekonstruktion är ett väldigt spännande empiriskt 
resultat. Utifrån det kan det vara så att vid en större arbetsplats känner aktieägarna ett större 
socialt ansvar och kämpar i större utsträckning för att lösa företagens lönsamhetsproblem för 
att trygga de anställdas arbeten det vill säga goda ägare.  

Detta gör att hypoteserna om att storleken har betydelse för en företagsrekonstruktion utgång 
och har bekräftats från två varianter av storleksmått. Detta indikerar på att branschtillhörighet 
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inte hade någon betydelse för testen. Skulle branschtillhörigheten haft en statistisk säkerställd 
påverkan, skulle det kunna komma ifrån att en av branscherna var speciellt i ropet just då 
vilket exempelvis skulle kunna påverka långivare att omförhandla lån för att hålla den typen 
av företag vid liv. En parallell är att under IT yran var IT bolag så pass populära att vissa 
banker och företagare ville bli förknippade med IT bolag för de ansåg att det visade på hur de 
höll sig moderna och uppdaterade. 
�
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Valet av Big 4 revisorer skulle kunnat ha en inverkan på utgången av en 
företagsrekonstruktion. Eftersom större revisionsbyråer har en tendens att hålla sig mer 
objektiva till sina klienter (Svanström, 2008, sid 89), men att mindre revisionsbyråer upplevs 
ge en högre kvalité (Svanström, 2008, sid 253-254). Eftersom dålig lönsamhet kan öka 
incitament för rådgivning kan det finnas ett samband mellan val av revisor och verksamma 
och konkurs bolag. Dock visar våra resultat från wald testet att det inte finns något samband 
mellan verksamma och konkurs bolag med val av revisionsbyrå. Wald testet gav dessutom ett 
mycket högt p-värde 0,948 vilket bekräftar att det inte finns något samband mellan 
parametrarna. 
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Vi gjorde två modeller, en av modellerna var endast uppbyggd efter den teoretiska grunden 
som låg till grund för denna studie och betydelsen för en företagsrekonstruktion. Den andra 
modellen var utarbetad utifrån hur man väljer variabler till en logistisk regressionsmodell och 
den teoretiska grund vi utgick ifrån.  
  
Vi kunde se att den modell som utarbetades med hjälp av vår statistiska metod förbättrade 
resultatet angående utgången på en företagsrekonstruktion. Vi valde att välja ut ett antal 
variabler statistiskt för att förbättra modellen (Hosmer & Lemeshow, 2000, sid 92), och som 
vi såg förbättrades skattningen av utgången av en företagsrekonstruktion med 1,4 %. Det 
användes även färre variabler vilket lättare möjliggör en generalisering av våra resultat till 
andra tidsperioder än ifall vi endast skulle använt oss av den teoretiskt valda modellen. 
(Hosmer & Lemeshow, 2000, sid 92). Vi skrev att skillnaden mellan modellerna blev 1,4 %, 
men även fyra stycken fler rekonstruktioner blev skattade i den statistisk valda modellen. 
Detta för att färre företag exkluderades genom att den innehöll färre outliers som påverkade. 
Det gör att modellen skattade fler rätt, dock var undersökningsgruppen större. 

Cambells studie visade att storleken på företaget, lönsamheten på totalt kapital och 
kassalikviditeten hade betydelse för en företagsrekonstruktion (Campbell, 1996, sid 25).  I 
både den teoretiska och statistiska modellen hade storleksmåttet ett väldigt högt wald värde 
vilket innebär att lågt signifikantvärde detta visar att undersökningsgruppernas nyckeltal 
kommer till rätt prediktionsgrupp.  I båda modellerna hade omsättning liknande betavärde, det 
indikerar på att de tillförde lika mycket i båda modellerna. T-testerna och Mann-Whitney 
testerna visade klart och tydligt att storleksmåttet har betydelse för hur utgången av en 
företagsrekonstruktion blir. De logistiska regressionsmodellerna visade på ett positivt 
samband, högre omsättning ökad chans för en lyckad företagsrekonstruktion, vilket är i likhet 
till vad t-testerna och Mann-Whitney testerna visade. Det är även i linje med vad Cambell 
studie visade där sambandet också var positivt (Campbell, 1996, sid 23). Lönsamheten på 
sysselsatt kapital, hade inte i den teoretiska modellen någon större betydelse för hur lyckad 
skattningen i modellen blev. Det kunde man se med ett lågt betaväde och att signifikansvärdet 
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var mycket högt. Det vill säga att nyckeltalet inte procentuellt lyckades komma i rätt 
prediktionsgrupp och påverkade inte modellens resultat i helhet. Kassalikviditet, visade sig i 
båda modellerna ha betydelse för modellen skattningsförmåga. Betavärdet var högre i den 
teoretiska modellen vilket kan indikera på att nyckeltalet påverkades av andra nyckeltal. 
Samtidigt fick den statistiska modellen ett lägre signifikantvärde vilket innebär att nyckeltalet 
påverkades negativt av något av de andra nyckeltalen. I Cambells studie visade det sig att det 
fanns ett samband med hög kassalikviditet och ökad chans för en företagsrekonstruktion 
(Campbell, 1996, sid 25). Resultaten från denna studie visar motsatta effekt, det vill säga 
minskad kassalikviditet ökar chansen för en lyckad företagsrekonstruktion.  

Utöver dessa två nyckeltal inkluderades debt ratio, vilket är ett liknande nyckeltal som 
skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden hade enligt t-testerna och Mann-Whitney testerna 
ett samband med företagsrekonstruktioner. Men eftersom vissa företag har en negativ 
skuldsättningsgrad kunde vi inte inkludera detta nyckeltal i modellen. Debt ratio som hade ett 
lägre samband med företagsrekonstruktioner inkluderades. Både betavärdet och 
signifikansnivån för debt ratio blev lägre i den teoretiska modellen. Att betavärdet sjunker 
visar att nyckeltalet får mindre betydelse för modellen än tidigare.  Att signifikansnivån 
sjunker innebär att nyckeltalen kommer i större utsträckning till rätt prediktionsgrupp för 
modellen. Det betyder att det fanns variabler som störde i den tidigare modellen.  

Skillnaden mellan en skattning för en framtida konkurs som Appiah och Abor gjorde där man 
lyckades träffa 97.3 % rätt (Appiah & Abor, 2009, 440-442), kan bero på att skillnaden 
mellan konkursföretag och verksamma företag är stor. I Cambells studie där man också 
undersökte verksamma och konkursbolag efter en företagsrekonstruktion var resultatet på 
skattningen betydligt lägre 78.5 % (Campbell, 1996, sid 24). Jämför man detta med vår studie 
där man lyckas utifrån de teoretiskt och statistiskt valda nyckeltalen lyckas skatta 59.8 % 
vilket är en skillnad gentemot båda studierna. Det kan bero på att våra undersökningsobjekt 
skilde sig åt mer än vid de tidigare studierna, vilket försvårar modellens skattning. Till 
exempel så är det onaturligt för ett företag att ha negativ skuldsättningsgrad det vill säga 
skulderna är högre än tillgångarna och då blir kapitalet från aktieägarna negativ. Det ska 
egentligen leda till tvångslikvidation (Folkesson, 2009, sid 6) eller att en nyemission måste 
göras. 
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I det här kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till i denna uppsats. 
Slutsatserna utgår från frågeställning och syftet. Slutsatserna baseras på det empiriska 
materialet från denna studie.  

6#"����� �����

Frågeställning: Vilka faktorer har ett samband med om ett företag överlever en 
företagsrekonstruktion?�

Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som har ett samband med om ett 
företag klara av en företagsrekonstruktion. En modell som baseras på de finansiella 
nyckeltalen skall utarbetas och ska visa hur stor andel av företagsrekonstruktioners utgång 
som kan förutspås. 

I nedanstående avsnitt kommer vi att presentera vår slutdiskussion, för att sedan återge de 
slutsatser vi kommit fram till punktform. Vi utgår från de tidigare avsnitten i denna uppsats 
när vi presenterar och drar kommande slutsatser.  
�
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Fastän vår modell inte har gett samma resultat som för (Appiah & Abor, 2009, 440-442) på 
97.3 % eller (Campbell, 1996, sid 24) på 78.5 % kan modellen användas för att minimera 
förlusterna för vissa intressenter. Till exempel kan banker använda denna modell och se i 
vilken grupp företagsrekonstruktionsbolaget hämnar i. Ifall de använder modellen och den 
visar att företaget kommer att fortsätta vara verksamma stämmer detta i 60 % av fallen. Dock 
gäller detta endast om samma företagsklimat råder vid tillfället. Ifall modellen visar att 
bolaget skulle gå i konkurs stämmer detta till 60 % vilket också är bättre än att slumpmässigt 
välja om man ska satsa på ett bolag. Modellens skattning stördes av att vissa bolag hade 
extrema värden som till exempel ett negativt eget kapital, vilket direkt skulle leda till antingen 
tvångslikvidation eller till nyemission i bolaget. Det påverkar nyckeltalen som vi har utgått 
ifrån som i sin tur har påverkat hur bra skattningen av modellen blir. Vi vill dock påpeka att 
det är företag som har extrema värden som vi undersöker, men ett negativt eget kapital är inte 
normalt i bolag som inte tvångslikvideras.  

Större delen av faktorer vi utgick ifrån hade någon form av samband med en 
företagsrekonstruktion. Dock ej någon form av lönsamhetsmått, current ratio eller Big 4 
revisorer. Vi författare tyckte att inverkan från lönsamhetsmåtten var mest förvånansvärd, det 
kan dock bero på att undersökningsbolagen är allt för lika när de ingår en konkurs, det vill 
säga att de har lika dålig lönsamhet. Det såg man även när man undersökte medelvärdet och 
medianvärdet för lönsamhetsmåtten där undersökningsgrupperna var väldigt lika (Skillnad 
medelvärde Rtot -2 % och medianvärde Rsyss 0 %). 

Storleken på ett bolag kan innebära många fördelar för ett bolag, till exempel 
stordriftsfördelar, goda ägare och internt genererat kapital. Storleksmåtten visade genom både 
t-testerna, Mann-Whitney testerna att de hade betydelse för utgången av en 
företagsrekonstruktion. Men den statistiska modellen och teoretiska modellen visade upp 
samma positiva samband vilket är i likhet till de övriga testerna. Tidigare studier visar att 
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storleken på ett bolag har betydelse (Campbell, 1996, sid 25) för en företagsrekonstruktion 
vilket i denna studie kan bekräfta. 

Av de finansiella måtten hade debt ratio och current ratio minst samband  med en 
företagsrekonstruktion. Men eftersom skuldsättningsgraden var negativ gick det inte att 
inkludera detta nyckeltal i modellerna. Det finansiella måttet kassalikviditet hade ett klart 
samband med utgången av en företagsrekonstruktion. Detta såg vi i våra t-tester, Mann-
Whitney tester, men speciellt i våra regressionsmodeller där sambanden vara mycket tydliga. 
Nyckeltalet kassalikviditet påverkar hur ett företags operationella del kan fungera under en 
företagsrekonstruktion, detta på grund av att tillgången på nya likvida medel på marknaden 
kan vara begränsad. Dock visade våra resultat på motsatsen, våra resultat visade att lägre 
kassalikviditet ökar chansen för en lyckad företagsrekonstruktion. Detta är mycket 
motsägelsefullt mot tidigare studier där det fanns samband mellan ökad kassalikviditet och 
ökad chans för en lyckad företagsrekonstruktion. Det skulle kunna förklaras med att företag 
som har liten kassalikviditet har fler projekt det vill säga de vet vart de likvida medlen skall 
satsas medan de som har hög kassalikviditet inte vet hur de ska investera de likvida medlen de 
har tillgång till. Resultatet i denna studie visar ett negativt samband mellan hög kassalikviditet 
och vilka som klarar en företagsrekonstruktion.  
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Huvudslutsatserna i denna studie kan sammanfattas som följande: 

� Kassalikviditet och omsättning är faktorer som påverkar hur ett företag lyckas i en 
företagsrekonstruktion.  

� Kreditgivare kan ha större tilltro till att ett stort företag överlever en rekonstruktion än ett 
litet företag. 

� Totalt kan 59.8 % av företagen förutspås med hjälp av vår logistiska regressionsmodell:  
�
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 1 = KONKURS     0 = VERKSAMMA 

� Liten skillnad mellan bolagen som ingår en företagsrekonstruktion.  

�
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Eftersom vi kan ha haft faktorer som påverkat förutsättningarna för bolagen som ingick en 
företagsrekonstruktion, skulle det vara intressant ifall denna modell skulle gett samma utslag i 
en annan tidsperiod. Dessutom var variabeln ägarförhållande påtänkt för denna studie vilket 
kunnat ha betydelse för studien. Denna variabel skulle kunnat vara intressant att inkludera i en 
ny studie.  
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www.ne.se 

Privata Affärer, sökt den 2010-03-17 
http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200805/stor-prisskillnad-pa-revis/index.xml

Statistiska Centralbyrån, sökt den 2010-02-07 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 

UC AB 
https://www.uc.se/show.php?id=1035344, sökt den 2010-02-02 

VK, sökt den 2010-05-07 
http://www.vk.se/Article.jsp?article=340383 
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