
 
 

 

Konkursprognostisering i en svensk 
kontext 

En modell utvecklad för svenska småföretag 

Författare: Carolin Dahlberg 
 Lars Lindberg 

Handledare: Sofia Isberg 
 

Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2014 

Examensarbete, 30 hp 



 
 

Sammanfattning 

Konsekvenser av konkurser drabbar såväl företaget själv som andra intressenter. 

Exempel på sådana är investerare, kunder, leverantörer, långivare och staten. Att 

utveckla ett verktyg för att kunna analysera ett företags väg mot konkurs är därför ett 

bidrag till såväl företaget själv som samhället. I den här studien har vi utvecklat en 

modell som kan appliceras på småföretag inom kategorin aktiebolag i Sverige. Den kan 

användas för att prognostisera konkurs för 18 månader framåt i tiden. Modellen är 

uppbyggd på nyckeltal och består av fyra stycken: EBIT/Totala skulder, Balanserat 

resultat/Totala tillgångar, Totala skulder/Totala tillgångar samt Likvida medel/Totala 

tillgångar. Genom den statistiska metoden logistisk regression utvecklades modellen 

genom en analys av 1200 bolag från varierande branscher. Den validerades sedan på en 

kontrollgrupp bestående av 5592 bolag. I kontrollgruppen prognostiserade modellen 

74,5 procent av bolagen korrekt. 
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1 Konkurser - ett samhällsproblem 
I det inledande kapitlet introduceras bakgrunden till vår studie. Vi kommer att 

presentera konkurshistorik i Sverige, vilka problem konkurser leder till och vad som har 

gjorts tidigare i forskningen inom prognostisering av konkurser. Kapitlet kommer 

slutligen att mynna ut i en problemformulering och ett syfte. Centrala begrepp kommer 

genomgående i arbetet att markeras kursivt och beskrivas första gången de används, för 

att sedan återfinnas i begreppsförklaringen som ligger under avsnitt 1.5. 

 

 

1.1 Konkurser i Sverige 
I Sverige har ett flertal konkurser väckt stor uppmärksamhet i media till följd av 

finanskrisen som bröt ut 2008. En konkurs innebär enligt Konkurslagen (SFS 1987:672) 

att företaget är på obestånd. Det betyder att företaget inte klarar av att betala sina 

skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Bland annat har ett antal 

elhandelskedjor tvingats ansöka om konkurs, och skulden läggs på det tyskägda 

elektronikföretaget Media Markt, som har fört en prisdumpningsstrategi som resulterat i 

stora förluster för Media Markt i Sverige (Sundkvist, 2013). Sundkvist (2013) berättar 

vidare att till skillnad från de konkursdrabbade elektronikbolagen har Media Markt ändå 

haft möjligheten att fortsätta sin verksamhet tack vare sina tyska finansiärer vilket har 

lett till konkurser för bland annat Onoff som gick i konkurs 2011 och Expert som gick i 

konkurs 2012. Även Siba har stängt ner butiker då de enligt uppgift inte har redovisat 

vinst sedan 2006 (SvD Näringsliv, 2012). När ett företag inte redovisar vinst speglas det 

här i företagets nyckeltal och studier har visat att ett företag som går i konkurs ofta 

hamnar i en dålig spiral som speglas i bolagets nyckeltal ett flertal år innan konkursen 

äger rum (Chi & Tang, 2006). 

En annan bransch som påverkats av finanskrisen är byggbranschen. Tuvhag (2013) 

beskriver att villabyggandet har minskat drastiskt i Sverige och att småhusbyggarnas 

branschorganisation anser att de bidragande faktorerna är den ekonomiska krisen, 

införandet av bolånetak samt tekniska krav på husen som gjort dem dyrare att bygga. 

Vidare nämner Tuvhag att det under 2012 endast byggdes 4750 småhus, en minskning 

med 9000 hus sedan finanskrisens utbrott. När en ond spiral sätts i gång börjar spiralen 

genom att ett företag går i konkurs, då mister personer sina jobb vilket leder till att färre 

människor har råd att bygga hus – detta leder till att ännu fler byggföretag går i konkurs. 

Enligt Lindström och Spängs (2014) påverkas även bygghandlarna som upplevde att 

2012 blev ett tufft år. Ett flertal företag inom bygghandelsbranschen som exempelvis K-

Rauta, Bygg-Gross och Tools Sverige drogs med stora förluster under 2012. Författarna 

menar att de stora förlusterna uppstod på grund av hård konkurrens, prispress och en 

nedgång för såväl byggmarknaden som marknaden för sålda hus. 

1992 var rekordåret för konkurser i Sverige. Totalt gick 85 företag om dagen i konkurs 

(22 449 företag) och 185 000 personer varslades (ITPS, 2006). I slutet av 90-talet 

började siffrorna se ljusare ut för allt fler företag och den positiva utvecklingen som 

följde innebar att endast 6 041 företag gick i konkurs under 2011 (se figur 1 på nästa 

sida), en minskning med 73 procent sedan lågvattenmärket 1992. Trenden är tydlig - för 

ett stort antal företag har en förbättrad konjunktur samt en ökad optimism lett till bättre 

förutsättningar. Samtidigt är konkurrensen hög främst för småföretag inom vissa 

branscher och mellan 2011 och 2013 ökade antalet konkurser med 15,2 procent (UC, 
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2014, s. 2-3). Med ett småföretag avser vi bolag som uppfyller EU:s riktlinjer för att 

klassas som antingen ett mikro- eller ett småföretag. Definitionen av ett sådant företag 

är att de ska ha mindre än 50 anställda och en årsomsättning som är lägre än 10 miljoner 

euro (Europeiska kommissionen, 2006, s. 13). Den svenska företagspopulationen består 

främst av småföretag. Färsk statistik visar att så mycket som 99,4 procent av företagen i 

Sverige ingår i den här kategorin och att endast 0,6 procent är så kallade medelstora 

eller stora företag med fler än 50 anställda (Ekonomifakta, 2014).  

 
FIGUR 1. ANTAL KONKURSER I SVERIGE MELLAN 2009-2013. KÄLLA: UC (2014). 

Det har visat sig att små företag är extra utsatta i konkurser. Under 1992 som var 

rekordåret för konkurser i Sverige utgjorde 65 procent av konkursbolagen enmansbolag 

(Koponen, 2003, s. 39). En trolig förklaring till att små bolag är mer konkursutsatta än 

stora företag är att de stora företagen har hunnit etablera sig på sin marknad i motsats till 

de små företagen.  

1.2 Konsekvenser av konkurser 
Koponen (2003, s. 78-79) beskriver företaget som ett öppet socialt system bestående av 

människor som samspelar med varandra och sin omgivning. Företaget är beroende av 

olika aktörer som kan påverka företaget och dess verksamhet och företaget kan i sin tur 

påverka tillvaron för dessa aktörer genom sitt beteende (Koponen, 2003, s. 78-79). 

Exempel på sådana aktörer är investerare, kunder, leverantörer, långivare och staten 

(Charitou et al., 2004, s. 466). Det som är gemensamt för dessa aktörer är att de har 

ekonomiska kopplingar till företaget på något sätt. 

 

Koponen (2003, s. 39) menar att dessa aktörer påverkas av företagets utveckling och 

därmed också en eventuell konkurs. Vidare menar hon att om företaget går i konkurs 

finns det en stor risk att företagaren förlorar sin inkomst, den anställde tappar sin 

anställning, leverantörer inte får sina fordringar betalda, långivaren förlorar de pengar 

som denne har lånat ut, investeraren mister sin investering och statens skatteintäkter 

minskar. 
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För att visa hur en studie inom konkursprognostisering kan bidra med värde till de olika 

aktörerna ska vi använda investerarens situation som exempel. En investerare har ett 

intresse av den finansiella hälsan i företaget, och det kan antas att investeraren skulle 

vilja öka sitt innehav i ett företag som han uppfattar har en god finansiell hälsa, och vice 

versa avyttra sitt innehav i ett företag som han uppfattar har en dålig finansiell hälsa. 

Det här bygger på att investeraren kan erhålla pålitlig information eller andra indikatorer 

på hälsan i företaget som leder till att han kan göra ett välinformerat beslut angående om 

han ska sälja, behålla eller utöka sitt innehav. En studie som avser att utveckla en 

konkursprognostiseringsmodell kan bidra med att förklara den finansiella hälsan i ett 

företag genom att ge investeraren information om hur stor sannolikheten är för att 

bolaget kommer att vara friskt eller att gå i konkurs inom den närmaste framtiden. Det 

här anser vi kan vara värdefullt även för andra aktörer än investerare och därmed bidra 

med en stor nytta för samhället. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en grundläggande anledning till att 

forskningsområdet inom konkursprognostisering har uppstått är på grund av att de 

aktörer vi har nämnt ovan har olika ekonomiska intressen i konkursbolaget. När ett 

företag går i konkurs uppstår två olika sorters kostnader; direkta och indirekta kostnader 

(Warner, 1977, s. 338). Direkta kostnader består av kostnader för jurister, revisorer och 

konsulter samt de löner som ska betalas ut till företagsledningen under tiden de arbetar 

med administration av konkursen. Exempel på indirekta kostnader som kan uppstå för 

firman är utebliven försäljning, utebliven vinst och svårigheter att få lån till bra villkor. 

De olika aktörernas ekonomiska intressen gör att de gärna vill ta reda på hur stor 

sannolikheten är för att bolaget kommer att gå i konkurs för att kunna uppskatta hur stor 

risken är att företaget kommer drabbas av de olika kostnaderna som vi nämnde tidigare.  

1.3 Metoder för konkursprognostisering 
Redan under 1930-talets lågkonjunktur började finansiella nyckeltal undersökas som 

indikatorer på ett företags finansiella hälsa (Horrigan, 1968, s. 288). Ett finansiellt 

nyckeltal (hädanefter enbart benämnt nyckeltal) är ett mått som beskriver den 

finansiella hälsan i företaget genom att mäta förhållandet mellan två av företagets 

rapporterade redovisningsvärden (Beaver, 1966, s. 71). Flera tidiga studier inom 

finansiering och redovisning har visat att det finns signifikanta skillnader i nyckeltalen 

mellan konkursmässiga och friska företag (Altman, 1968; Beaver, 1966; Ohlson, 1980; 

Smith & Winakor, 1935) och det har bildats en accepterad uppfattning om att nyckeltal 

därför kan fungera som grund för att förutspå konkurser. Enligt Körner och Wahlgren 

(2005, s. 127) kan en signifikant skillnad beskrivas som en statistiskt säkerställd 

skillnad och för nyckeltal innebär det att det statistiskt kan säkerställas att exempelvis 

de friska bolagen har ett högt värde för ett nyckeltal och konkursbolagen ett lågt värde. 

För att förutspå konkurser har olika forskare använt ett flertal olika metoder för att 

utveckla sina modeller. Det är redan här viktigt att fastställa skillnaden mellan dessa två 

begrepp. En metod är det valda sättet att utveckla modellen, exempelvis genom 

diskriminant analys, logistisk regression eller neurala nätverk vilka kommer att 

beskrivas närmare i teorikapitlet. En modell är den slutgiltiga produkten från varje 

studie och är individuell för den enskilda studien, oavsett om forskaren har använt 

samma metod som ett flertal andra. Det är modellen som sedan används för att 

klassificera ett bolag som friskt eller konkursmässigt. Ett bolag som klassificeras som 

friskt är ett bolag som enligt den utvecklade modellen har en låg sannolikhet att gå i 

konkurs och ett bolag som klassificeras som konkursmässigt har enligt modellen en hög 

sannolikhet för att gå i konkurs.  
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Forskare inom området har uppmärksammat att det förutom nyckeltal kan vara 

nödvändigt att ta hänsyn till kvalitativa faktorer så som ledningens kvalitet eller 

ekonometriska faktorer som exempelvis inflation vid utvecklande av modeller (se 

exempelvis Platt et al., 1994). Vår studie kommer att bortse från dessa faktorer och 

enbart fokusera på nyckeltalens förmåga att förutspå konkurser, detta beror på att vi vill 

skapa en studie helt baserat på kvantitativt data i form av värden på bolagens nyckeltal 

eftersom vi vill utföra en objektiv studie. Vi beskriver mer om vår studies objektivitet i 

avsnitt 2.1. Samtliga av de forskare vi tidigare nämnde (Altman, 1968; Beaver, 1966; 

Ohlson, 1980; Smith & Winakor, 1935) och fler som Zavgren (1985), Raghupathi et al. 

(1991) och Gu (2002) är överens om att nyckeltal är en bra grund att bygga sina 

modeller på. Samstämmigheten gällande vilka nyckeltal som ska användas för att 

förutspå konkurser har dock inte varit lika stor vilket har resulterat i att litteraturen har 

kantats av ett brett spektrum av olika nyckeltal. Det här kan förklaras av att studierna 

genomförts i olika länder, inom olika sektorer och under olika tidsperioder (Dimitras et 

al., 1996, s. 489). Slutsatsen är att olika studier använder sig av olika nyckeltal och att 

signifikansen av nyckeltalen därför bör testas specifikt för varje ny modell som 

utvecklas. 

 

1.3.1 Faktorer som påverkar utvecklandet av konkursmodeller  
Företag tenderar att påverkas av det ekonomiska läget både nationellt och 

internationellt. Detta innebär i sin tur att det ekonomiska läget som föreligger när en 

modell för konkursprognostisering utformas påverkar resultatet av den. Om en modell 

har utvecklats och blivit träffsäker under en tid då det ekonomiska läget i en region har 

varit god kan det innebära att samma modell blir mindre träffsäker då det ekonomiska 

läget i samma region försämras (Dimitras et al., 1996, s. 489). Samma princip kan 

appliceras på modeller utvecklade i olika länder och inom olika sektorer. Mensah 

(1984) samt Platt och Platt (1990) fann att olika modeller lämpar sig för olika 

ekonomiska miljöer. Exempelvis kan en modell utvecklad i USA vara olämplig i 

Sverige på grund av skillnader i beskattning, moms och ett flertal andra faktorer. Grice 

och Ingram (2001) testade Altmans (1968) modell med trettio år nyare data och fann att 

den övergripande träffsäkerheten sjönk med närmare 30 procent. Träffsäkerheten 

representerar procentandelen korrekt klassificerade bolag i en 

konkursprognostiseringsmodell. Om den korrekt klassificerar åtta av tio bolag betyder 

det att modellens träffsäkerhet är 80 procent. Altmans modell var ursprungligen 

utvecklad för tillverkningsfirmor och i Grice & Ingrams studie klassificerades 

tillverkningsfirmorna med större säkerhet än icke-tillverkningsfirmorna (Grice & 

Ingram, 2001). Det här tyder på branschskillnader i nyckeltal, något som har uppvisats i 

andra studier (se exempelvis Platt & Platt, 1990). Sammantaget indikerar ovanstående 

att prognostiseringsmodeller måste anpassas för rådande ekonomiska omständigheter, 

branscher och tidsperioder för att fungera.  

 

1.3.2 Forskning i Sverige 
De flesta modeller för konkursprognostisering som har blivit erkända och 

omdiskuterade är utvecklade i USA och Storbritannien. Dimitras et al. (1996, s. 491) 

har utfört en sammanfattande studie över den forskning som har gjorts inom området 

mellan åren 1932 till 1994. Den visar att 13 av de 47 studier som granskades (28 

procent) var utvecklade i USA och 9 av de 47 (19 procent) i Storbritannien. Endast en 

var utvecklad i Sverige. Det var Skogsvik (1990) vars studie undersökte om förmågan 

att prognostisera konkurser inom gruv- eller tillverkningsbranschen kunde ökas genom 

användandet av nyckeltal baserade på återanskaffningsvärde istället för historiskt 
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anskaffningsvärde. Som vi tidigare har nämnt förlorar en modell mycket av sin 

precision med tiden och det är därför viktigt att modeller utvecklas eller alternativt 

uppdateras för att passa olika tidsperioder. Skogsviks studie är vid den här studiens 

genomförande 24 år gammal vilket vi tycker är ett tecken på att det finns ett behov av 

att utveckla nya modeller som är mer aktuella idag, 2014. 

 

Linder och Norrbelius (2009) uppmärksammade bristen på svensk forskning inom 

området och genomförde en uppsats med syfte att urskilja de nyckeltal som indelar 

konkursdrabbade företag från icke konkursdrabbade. De genomförde sin studie på 

svenska småföretag och utvecklade en modell för konkursprognostisering med 91,2 

procent träffsäkerhet ett år innan konkurs. Dalberg och Thörnqvist (2012) utförde en 

uppsats med syftet att testa om det går att applicera utländska etablerade 

konkursmodeller på svenska industri- och tillverkningsföretag. De testade två modeller 

utvecklade i USA och en i Belgien varav studiens resultat indikerade att de utländska 

modellerna ej är applicerbara på svenska företag. De nämner att möjliga förklaringar 

kan vara åldern på de testade modellerna samt skillnader i redovisningsregler och 

populationen av bolag i Sverige jämfört med de länder modellerna har utvecklats för. 

Dalberg och Thörnqvist (2012, s. 31) såg ett vidare behov av svensk forskning inom 

konkursprognostiseringsområdet genom att exempelvis revidera nuvarande modeller för 

att passa den svenska marknaden och Linder och Norrbelius (2009, s. 58) menade att 

det alltid finns ett behov av uppdaterade modeller. 

 

Modeller för konkursprognostisering har alltså en begränsad användbarhet mellan olika 

ekonomiska klimat. Det kan därför finnas svårigheter att applicera utvecklade modeller i 

Sverige då forskningen inom området till stor del är utförd i USA och Storbritannien. 

Med bakgrund av konkurshistoriken i Sverige de senaste decennierna och den knappa 

forskning som har bedrivits i landet finns det idag ett behov av forskning inom området. 

Från tidigare studier kan ses att det finns skillnader mellan olika situationer gällande 

vilka nyckeltal som är passande för att förutspå konkurser. Vi vill utveckla en modell 

för konkursprognostisering som kan appliceras i Sverige i dagsläget. Vi väljer att 

fokusera på småföretag då det är den största gruppen av företag i Sverige och även den 

mest konkursutsatta.  

 

Praktiskt bidrag: Den utvecklade modellen kommer att ge företaget själv och dess 

intressenter möjlighet att erhålla värdefull information om det prognostiserade företaget. 

Genom det kan ekonomiska beslut och åtgärder fattas. 

Teoretiskt bidrag: Det främsta teoretiska bidraget med vår studie är att vi vill finna och 

skapa en bredare kunskap kring de nyckeltal som är mest framgångsrika för att 

prognostisera konkurser för små aktiebolag i Sverige. 

1.4 Syfte 
Att utveckla en modell för konkursprognostisering som är applicerbar på små aktiebolag 

i Sverige. Modellen ska med hjälp av utvalda nyckeltal kunna förutspå ett bolag som 

friskt eller konkursmässigt. 
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1.5 Begreppsförklaring 
 

Cut-off nivå - En riktlinje för att kunna tyda resultatet av en 

konkursprognostiseringsmodell, det vill säga om företaget ska tolkas som 

konkursmässigt eller friskt. Ett exempel på hur en cut-off nivå kan tolkas är: Om 

bolaget understiger cut-off nivån ska bolaget klassificeras som friskt och om bolaget 

överstiger nivån ska det klassificeras som konkursmässigt. 

Diskriminant analys - En statistisk metod använd för konkursprognostisering. Det finns 

två varianter inom metoden, univariat diskriminant analys (DA) och multipel 

diskriminant analys (MDA). Metoden kräver normalfördelning bland variablerna. 

Gråzon - En gråzon är ett område där inget uttalande görs om sannolikheten för att gå i 

konkurs eftersom uttalandet är för osäkert (Altman, 1968, s. 606). 

IT-metoder - En intelligent metod för konkursprognostisering innehåller avancerad IT 

och programmering för att prognostisera friska och konkursmässiga bolag. 

Kategori av nyckeltal - En kategori av nyckeltal består av nyckeltal som uppvisar 

samma aspekt av företaget (Courtis, 1978, s. 379-381). De kategorier som använts i den 

här studien är lönsamhet, ledningens prestation och solvens. 

Konkurs - Enligt Konkurslagen (SFS 1987:672) innebär konkurs att företaget 

(gäldenären) är på obestånd. Gäldenären är den part som har en skuld till borgenären 

(Nationalencyklopedin, 2014). Att gäldenären är på obestånd innebär att gäldenären inte 

klarar av att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Detta obestånd 

innebär att gäldenären efter egen, eller borgenärens ansökan försätts i konkurs. 

 

Konkursmässigt bolag - Ett bolag som klassificeras som konkursmässigt har enligt en 

modell för konkursprognostisering en hög sannolikhet för att gå i konkurs. 

Kontrollgrupp – Det urval av bolag som modellen testas på. I vår studie består det här 

av ett slumpmässigt urval av 2796 friska bolag och 2796 konkursbolag. 

Korrelation - Korrelation mäter riktningen och styrkan mellan två kvantitativa variabler. 

I vår studie utgörs de kvantitativa variablerna av de olika nyckeltalen. Korrelationen 

uttrycks som ett nummer mellan -1 och 1 som antas när ett perfekt negativt respektive 

positivt linjärt samband föreligger. 

Logistisk regression - En statistisk metod använd för konkursprognostisering.  

Metod - En metod är det valda sättet att utveckla modellen, exempelvis genom 

diskriminant analys, logistisk regression eller neurala nätverk.  

Modell - En modell är den slutgiltiga produkten från varje studie och är individuell för 

den enskilda studien, oavsett om forskaren har använt samma metod som ett flertal 

andra. Det är den som sedan används för att klassificera ett bolag som friskt eller 

konkursmässigt. 

Nyckeltal - Ett finansiellt nyckeltal är ett mått som beskriver den finansiella hälsan i 

företaget genom att mäta förhållandet mellan två av företagets rapporterade 

redovisningsvärden (Beaver, 1966, s. 71). 
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Signifikant - Statistiskt säkerställd. En signifikant skillnad i ett nyckeltal innebär att det 

går att statistiskt säkerställa att de friska bolagen tenderar att ha ett högt värde för ett 

nyckeltal och konkursbolagen ett lågt värde.  

Småföretag - Ett företag som uppfyller EU:s riktlinjer för att klassas som antingen ett 

mikro- eller småföretag. Företaget ska ha mindre än 50 anställda och en årsomsättning 

som är lägre än 10 miljoner euro. eller vars balansomslutning inte överstiger 10 

miljoner euro (Europeiska kommissionen, 2006, s. 13). 

Träffsäkerhet - Procentandelen korrekt klassificerade bolag i en 

konkursprognostiseringsmodell. Om en konkursprognostiseringsmodell korrekt 

klassificerar 8 av 10 bolag betyder det att modellens träffsäkerhet är 80 procent. 

Typ 1 och Typ 2 fel - Typ 1 fel uttrycker risken för att ett konkursmässigt bolag ska 

klassificeras som friskt och ett typ 2 fel uttrycker risken för att friskt bolag ska 

klassificeras som konkursmässigt. 

Utvecklingsgrupp – Det urval av bolag som modellen utvecklas på. I vår studie består 

det här av ett slumpmässigt urval av 600 friska bolag och 600 konkursbolag.  

EBIT - Företagets vinst innan räntekostnader och skatter, ett annat ord för EBIT är 

rörelseresultat. 
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 
Det andra kapitlet presenterar studiens vetenskapliga ståndpunkter. Vi kommer här att 

skapa en större förståelse för vilka tankesätt som har legat till grund för vår studie. De 

punkter vi presenterar här är sådana vi anser är viktiga att ha förståelse för vid fortsatt 

läsning av studien, exempelvis för den teoretiska referensramen. Upplägget för kapitlet 

kan ses nedan. 

 

 

 

 

 

2.1 Verklighetssyn 
Saunders et al. (2012, s. 110) definierar verklighetssynen som de antaganden vi gör om 

det sätt vi beaktar händelser som sker i vår tillvaro. Vidare presenterar de två olika 

verklighetssyner; objektivism och subjektivism.  

 

Vi anser att en objektiv verklighetssyn överensstämmer med vår studie. Baserat på 

Saunders et al. (2012, s. 110), Arbnor och Bjerke (1994, s. 116) och Johansson-Lindfors 

(1993, s. 39) tolkningar av de olika verklighetssynerna i stycket nedan anser vi att vår 

studie är objektiv främst av två anledningar. (1) Den kommer inte att ta hänsyn till 

kvalitativa faktorer som exempelvis de sociala aktörerna i företaget samt ledningens 

kvalitet och (2) Den kommer enbart att använda kvantitativ data i form av nyckeltal som 

förklaringsvariabler till varför företag går i konkurs. Nedan kommer vi att presentera de 

två olika verklighetssyner som kan föreligga för att ge en djupare insikt i vårt val. 

 

Saunders et al. (2012, s. 110) beskriver att en forskare med en objektiv verklighetssyn 

inte fokuserar på den mänskliga faktorn och dess påverkan på omgivningen. Arbnor och 

Bjerke (1994, s. 116) beskriver den objektiva verklighetssynen som att den 

företagsekonomiska verkligheten existerar oavsett om teoretiker finns närvarande och 

observerar och kommenterar de olika händelser som sker. Även om en teoretiker kan 

påverka och ändra verkligheten så har verkligheten i grunden en stabil struktur. Denna 

struktur kan beskrivas ha en summativ karaktär som består av kausala länkar, som kan 

studeras relativt oberoende av varandra. Vidare beskriver Johansson-Lindfors (1993, s. 

39) att problemformuleringen i ett vetenskapligt arbete kan ge en antydan om forskarens 

verklighetssyn. Vår tolkning är att en problemformulering som ska besvaras med 

resultat från kvantitativ data, som vår problemformulering avser att göra är ett tecken på 

vår objektivism. Det vi ämnar besvara med vår studie är nämligen vilka nyckeltal som 

är mest effektiva för att prognostisera konkurser i småföretag och den frågan ska vi 

besvara genom användandet av statistik.  

 

Det alternativa synsättet är en studie präglad av subjektivism. Subjektivismen beskriver 

enligt Bryman (2011, s. 37) hur sociala företeelser ständigt befinner sig i ett tillstånd av 

revidering som påverkas av aktörer i omgivningen. Om den här studien skulle utföras 

med en subjektiv verklighetssyn skulle vi lägga fokus på de sociala aktörerna inom 

företaget och hur de påverkar risken för konkurs i företaget. Då skulle vi exempelvis 

kunna undersöka ledningen, företagskulturen, belöningsstrategier och andra kvalitativa 

Verklighetssyn Kunskapssyn 
Studiens 

angrepssätt 

Studiens 

perspektiv 

Litteratur-

sökning och 

litteraturval 

Källkritik 
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faktorer som förklaringsvariabler. Med vår objektiva syn kommer vi istället att se 

nyckeltalen som goda förklaringsvariabler som inte påverkas av sociala företeelser. Vi 

kommer inte att ge förslag på hur ledningen i företaget kan förbättra nyckeltalen för att 

undvika konkurs, utan enbart förklara hur nyckeltalen påverkar sannolikheten för 

konkurs. 

2.2 Kunskapssyn 
Johansson-Lindfors (1993, s. 10) beskriver att kunskapssynen handlar om sättet att 

uppfatta den verklighet som ska studeras, samt hur denna verklighet ska studeras. Hon 

beskriver vidare två huvudsakliga synsätt; positivism och hermeneutik. Vår studie 

kommer att influeras av den positivistiska synen - en syn som ofta anses ha mycket 

gemensamt med den objektiva verklighetssynen som vi presenterade ovan. En stor 

skillnad mellan hemeneutiken och positivismen är att positivismen förespråkar 

avbildning och hermeneutiken tolkning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 44), och en studie 

som influeras av positivismen lägger stor vikt vid att följa naturvetenskapens principer 

och metoder (Bryman, 2011, s. 29). Johansson-Lindfors (1993, s. 46) förespråkar att det 

hermeneutiska synsättet ska ses som en helhet, och positivismen en helhet som bryts ner 

i delar för att delarna sedan ska studeras var för sig. I vår studie kommer vi att bryta ner 

företagen i delar och besluta oss för att en av dessa delar (företagets räkenskaper och 

därmed nyckeltal) är tillräcklig för att vi ska kunna prognostisera konkurs. Med 

hermeneutiken skulle helheten, exempelvis företagets kundbas, kännedom om 

marknaden och personalens kompetens studeras kombinerat med företagets nyckeltal 

för att skapa en samlad bild av företagets situation. 

 

Vi ska utveckla en modell för att prognostisera friska bolag och konkursbolag. För att 

skapa en tydlig och pålitlig modell anser vi att det är nödvändigt att göra vissa 

förenklande antaganden. Ejvegård (2003, s. 39-40) beskriver en modell som ett försök 

att ge en (mer eller mindre) bestämd bild av verkligheten och ju mer komplicerad 

modellen görs, desto större chans är det att modellen blir framgångsrik. Vidare menar 

han att beroende på vad modellen ska användas till krävs olika grader av detaljrikedom. 

Vi ska utveckla vår modell för olika intressenter som är intresserade av den ekonomiska 

hälsan i ett företag. Dessa intressenter är exempelvis investerare och långivare och vi 

anser att de inte är i lika stort behov av en detaljrik modell, som om vi skulle ha 

utvecklat modellen för exempelvis företagets ledning. Vi anser detta eftersom företagets 

ledning förmodligen skulle vara intresserad av faktorer som exempelvis 

företagskulturen och belöningsstrategiers effekter på konkursrisken för att kunna 

förebygga konkurs, medan företagets intressenter är mer intresserade av få ett svar som 

är enkelt att tolka huruvida företaget kommer kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet 

eller inte. För att skapa en riktigt bra modell för våra intressenter avser vi att skapa en 

modell som våra intressenter kan applicera på så många företag som möjligt, och vi 

anser att det positivistiskta synsättet som kommer genomsyra vår studie är det synsätt 

som kommer hjälpa oss att skapa den bästa tänkbara modellen. 

2.3 Studiens angreppssätt 
Bryman (2011, s. 26) beskriver att angreppssättet avgör hur studiens relevanta 

teoriområde förhåller sig till studiens praktiska resultat. Vidare presenterar han två olika 

angreppssätt som en studie kan anta: deduktion och induktion.  

 

Vår studie präglas av det deduktiva angreppssättet. Det deduktiva angreppsättet innebär 

enligt Bryman (2011, s. 26) att forskaren utifrån kunskap inom området formulerar och 

härleder en eller flera hypoteser som ska besvaras. Vårt syfte innebär att vi ska utveckla 
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en modell för konkursprognostisering som är applicerbar på små aktiebolag i Sverige. 

För att uppnå vårt syfte kommer vi att undersöka vilka nyckeltal vi ska använda oss av 

för att skapa en så pass bra konkursprognostiseringmodell som möjligt. Vi anser att vår 

undersökning att utvärdera vilka nyckeltal som är bäst att använda för att skapa vår 

modell har likheter med tillvägagångssättet att bekräfta eller avfärda en hypotes, 

eftersom vi väljer att avfärda ett stort antal nyckeltal och enbart använda oss av ett fåtal 

nyckeltal som allra bäst prognostiserar bolag i en svensk kontext. Det deduktiva 

angreppssättet passar oss eftersom vi kommer att utgå från tidigare studier inom 

konkursprognostisering och utifrån det bygga en empirisk undersökning.  

2.4 Studiens perspektiv 
Vår studie utgår från ett perspektiv som tillhör personer som har ett ekonomiskt 

förhållande till de bolag vi undersöker. Några exempel på dessa intressenter är 

investerare, leverantörer, banktjänstemän och revisorer. För att visa hur vår studie bidrar 

med värde till en av våra intressenter ska vi använda investeraren som ett kort exempel. 

En investerare har genom sin investering i ett företag ett intresse av den finansiella 

hälsan i företaget. Med vår utvecklade modell ska det vara möjligt för intressenten att 

avgöra hur stor sannolikheten är för att ett visst företag kommer att vara friskt eller gå i 

konkurs. Genom att få information om den finansiella hälsan i ett företag kan 

investeraren sedan avgöra om han vill sälja, behålla eller utöka sitt innehav. Förenklat 

beskrivet kan det sägas att om investeraren har uppfattningen att den finansiella hälsan i 

företaget är god ökar investerarens vilja att öka sitt innehav i företaget och om den 

finansiella hälsan i företaget är dålig kan investeraren vilja avyttra sitt innehav. 

2.5 Litteratursökning och litteraturval 
2.5.1 Litteratursökning 
Innan vi började söka artiklar till vår studie ville vi erhålla en god förförståelse inom 

konkursprognostiseringsområdet. Vi började med att söka efter uppsatser inom området 

konkursprognostisering, varpå vi hittade två svenska uppsatser; Basic och Blom (2007) 

som skrev en D-uppsats på 30 hp samt Linder och Norrbelius (2009) som skrev en 

magisteruppsats på 15 hp. Eftersom dessa uppsatser är skrivna av högskolestudenter 

anser vi inte att de är lämpliga källor att referera till i någon högre grad. Vi valde istället 

att läsa deras uppsatser för att skapa oss en första uppfattning om 

konkursprognostiseringsområdet som helhet för att sedan söka efter de originalkällor de 

hänvisat till i sina arbeten. Vi märkte snabbt att mycket av forskningen inom 

konkursprognostisering var utförd i andra länder än Sverige, allra mest i USA, och att 

ett flertal metoder har applicerats för att lösa problemet. Vi sökte oss först till de äldsta 

och mest erkända forskarna inom området, vilka vi fann vara Beaver (1966) och Altman 

(1968). Genom att läsa dessa studier fick vi en djupare förståelse för området och vi 

började sedan arbeta oss framåt i tiden. Vi breddade vår sökning till att innehålla de 

olika metoder som forskarna använt sig av. På så sätt arbetade vi oss framåt i tiden och 

skapade en bild av var forskningen började och var den är idag, 2014. Våra sökord var 

namnen på de olika metoderna som forskarna hade använt sig av; Univariat discriminant 

analysis (univariat diskriminant analys), Multivariat discriminant analysis (multipel 

diskriminant analys), Logistic regression (logistisk regression), Neural Networks 

(neurala nätverk) samt att vi använde oss av sökord som Bankruptcy prediction och 

Bankruptcy prediction model. 

 

Den huvudsakliga databasen vi sökte i var Google Scholar. I Google sökte vi på de 

studier som det hade refererats till i någon av de framstående forskarnas studier, 

exempelvis Beaver (1966) eller Altman (1968). De flesta artiklarna som vi fann var 
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tillgängliga via hemsidorna Jstor.com och Ebsco.com. Vi kunde sedan få tillgång till 

artiklarna med hjälp av Umeå universitets avtal med dessa hemsidor. 

 

Genom vår litteratursökning upptäckte vi att forskningen inom konkursprognostisering 

startade på 1930-talet och är idag, 2014, fortfarande aktuell. För att ta reda på hur 

forskningen har utvecklats genom åren, vilka forskare som har intresserat sig för ämnet 

och vilka områden de är framstående inom gjorde vi en sammanfattande 

litteratursökning i Google Scholar. Vi sökte på nyckelorden "Financial ratios predictor 

failure" och specificerade sedan årtal. Vi började med 1960-1970, sedan 1970-1980, 

1980-1990, 1990-2000, 2000-2010 och sist 2010-2014. För varje tidsperiod tittade vi på 

de studier som rankades som "topp 10" och skrev ned i vilka tidskrifter de publicerats. 

På så sätt fick vi en överskådlig bild över vilket område forskarna verkat inom. 

Resultatet av sökningen blev följande: 

 

Under 1960- till 1980-talet publicerades forskningen för konkursprognostisering främst 

i tidskrifter som ”The Journal of Finance och Journal of Accounting Research”. Under 

90-talet började forskningen inom ämnet sprida sig till andra områden då fler forskare 

såg nyttan av att kunna förutspå konkurser. Detta ledde till en ökad forskning inom 

områden som management och nationalekonomi. Under den här perioden började 

metoden neurala nätverk (NN) appliceras på konkursprognostisering och denna kom att 

byggas på under efterföljande decennier. Forskningen under 2000-talet har publicerats i 

allt från tidskrifter som ”Neural Networks” till ”Expert Systems with Applications”. 

Sammanfattningsvis har fokus inom forskningen flyttats under de senaste 50 åren från 

finansiering/redovisning till management, nationalekonomi samt avancerad IT. Vi kan 

se att mycket av den forskning som har skett inom konkursprognostiseringsområdet från 

90-talet och framåt har skett inom avancerad IT. Eftersom vi inte har fördjupade 

kunskaper inom IT och vi inte heller avser att erhålla sådana fördjupade kunskaper tror 

vi att det är stor sannolikhet att den konkursprognostiseringsmodell vi kommer att 

utveckla är med hjälp av en metod som vanligtvis användes under tidsperioden 1960- 

till 1980 talet.  

 

Utöver vetenskapliga artiklar har vi kompletterat vår studie med statistisk litteratur, för 

att skapa en bredare bild av de olika metoderna samt ge en ökad trovärdighet till 

studien.  

 

2.5.2 Litteraturval 
Den litteratur vi har valt att referera till i vår studie utgörs till största del av 

vetenskapliga artiklar. Vårt teorikapitel behandlar uteslutande artiklar av välkända 

forskare inom konkursprognostisering, och vi har gått långt för att använda oss av 

originalkällor istället för sekundärkällor. Bryman (2011, s. 121) beskriver att i en 

originalkälla anger författaren dennes åsikter och ståndpunkt inom ett visst ämne, 

medan en sekundärkälla är en källa eller bok som har refererat till en annan källa. 

Genom att använda originalkällor är det endast vår tolkning av originalkällans 

information som redogörs i vår studie, istället för att vi ska tolka en källa som redan har 

tolkat en källa. Vårt tillvägagångssätt minskar risken för feltolkning och ökar 

trovärdigheten för vår studie.  

 

Vår studie baseras till stor del på tidigare forskning inom området. Vi anser därför att 

det är viktigt för oss att ha en professionell skepsis som innebär att vi bedömer 

trovärdigheten och objektiviteten i tidigare studiers resultat. Denna professionella 
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skepsis anser vi vara viktig för att vi ska behålla en hög trovärdighet i vår studie. 

Ejvegård (2003, s. 19-20) beskriver att det är vanligt att en författares egna fördomar, 

åsikter och intressen lätt påverkar de slutsatser som görs om studiens forskningsresultat. 

En forskare bör därför sträva efter objektivitet så att studien inte blir snedvriden eller 

felaktigt framställd. Vi har inte kunnat finna några tecken på att de forskare vi har valt 

att referera till skulle ha ett egenintresse i vilket sorts resultat de skulle erhålla i sina 

studier. Vi har inte heller kunnat finna att forskarna haft närstående parter med intressen 

som skulle medföra att forskarna påverkat sina modeller för att erhålla ett specifikt 

resultat eller att det resultat de erhållit skulle ha tolkats på ett subjektivt sätt. 

 

Samtidigt som vi har en tilltro till forskarnas objektivitet är det viktigt för oss att behålla 

vår källkritik. Vi har därför valt att analysera och ifrågasätta forskarnas resultat löpande 

i den teoretiska referensramen. Det här kan ibland uppfattas som kritik mot forskarna, 

men vi vill istället att det ska ses som en professionell skepsis. Vi har haft ett kritiskt 

granskande tankesätt inför de metoder och studier som presenterats. När vi läst 

forskarnas arbeten har vi ställt oss frågor som: Varför har de tagit ett visst val i sin 

studie som skiljer sig jämfört med andra forskares val? Hur kan detta val påverka 

jämförbarheten mellan studierna och vilka delar i studien anser vi vara värdefulla, 

otillräckliga eller missvisande? 

2.6 Källkritik 
När denna studie genomfördes insåg vi att vi ville tänka utifrån två perspektiv för att 

bidra med en god källkritik. Det första perspektivet utgick ifrån vårt eget perspektiv. Vi 

ställde oss frågan vad vi ansåg oss behöva veta om våra källor för att kunna avgöra vad 

som var sant av det vi läste. Det andra perspektivet vi utgick ifrån var våra läsares 

perspektiv; Vad är det våra läsare behöver veta om vår studie och de källor vi har använt 

för att de ska uppfatta den som trovärdig och pålitlig?  
 

Thurén (2005, s. 9) beskriver att de problem källkritiken försöker lösa är att besvara ett 

par frågor som läsaren undrar över exempelvis; hur vet jag det jag tror jag vet? Och; hur 

ska jag kunna bedöma sanningshalten i den information jag läser? 
  

För att kunna säkerställa att de källor vi valde att referera till hade en god trovärdighet 

vilket i sin tur skulle avspegla sig på studiens pålitlighet och trovärdighet valde vi att 

utvärdera om våra källor uppfyllde vissa krav. Ejvegård (2003, s. 62-64) beskriver fyra 

olika krav som bör granskas för de källor som används i ett arbete; Äkthet, oberoende, 

färskhet och samtidighet.  
  

Det första kravet är äkthet och det avser om materialet är äkta eller om det kan 

förekomma förfalskningar av resultatet (Ejvegård, 2003, s. 62-64). För att bedöma om 

våra källor är äkta eller om resultatet är felaktigt har vi ställt oss två huvudsakliga 

frågor; 1) Ser vi något motiv till att forskaren har påverkat resultatet åt något håll? 2) 

Finns det något tecken på att resultatet som presenterats är felaktigt? 
  

I de källor vi har använt och valt att referera till har vi inte kunnat finna att de skulle ha 

ett egenintresse i vilket sorts resultat de skulle erhålla i sina studier. Vi har inte heller 

kunnat finna att forskarna haft närstående parter med intressen som skulle medföra att 

forskarna påverkat sina modeller för att erhålla ett visst resultat. Resultatet i de studier 

vi har refererat till har ofta presenterats i form av träffsäkerheter och statistiska tester. 

På grund av den omfattande användningen av statistik i dessa studier har vi valt att 

enbart referera till studier där vi har fått en uppfattning att forskarna har en god kunskap 
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inom statistik och modellskapande. Genom att göra denna bedömning anser vi att vi har 

minskat risken för att resultatet som presenterats i dessa studier har varit felaktiga. 
  

Det andra kravet som beskrivs av Ejvegård (2003, s. 62-64) är oberoendeförhållandet. 

Han menar att för att uppfylla det här kravet är det ofta bättre att använda en primärkälla 

än en sekundärkälla, då saker kan annars ryckas ur sitt sammanhang eller misstolkas. 

Därför är det viktigt att använda originalkällor, eller att göra en försiktig tolkning av 

sekundärkällor. I den teoretiska referensramen där vi beskrivit de studier som utförts av 

de olika forskarna har vi uteslutande använt oss av primärkällor. I de fall då vi har 

använt sekundkällor, bland annat i form av böcker har det i störst omfattning varit 

metodböcker för att vi ska finna vägledning till vår vetenskapliga och praktiska metod 

samt olika statistikböcker för att vi kunna skapa vår modell. 
  

Det tredje kravet Ejvegård (2003, s. 62-64) beskriver är färskhet. Nyare material ses ofta 

som mer aktuellt eftersom det representerar var forskningen står idag och vilka framsteg 

som har gjorts. Ejvegård (2003, s. 62-64) påpekar dock att det kan finnas undantag där 

äldre källor faktiskt kan vara att föredra. Vi tycker att detta resonemang kan appliceras 

på vår studie. Vi är medvetna om att en stor del av de källor vi har använt i den 

teoretiska referensramen kan anses gamla, då ett stort antal av de vetenskapliga artiklar 

vi har valt att referera till är skrivna på 60-, 70- och 80-talet. Som vi beskrev under 

avsnitt 2.5.1 kommer vi med stor sannolikhet att använda en av de äldre metoderna för 

konkursprognostisering. Eftersom dessa metoder inte används i särskilt hög 

utsträckning idag, 2014, skulle det vara mycket svårt att hitta passande litteratur som är 

pålitlig och nypublicerad. På grund av detta faktum består större delen av vårt 

teorikapitel av äldre litteratur, trots att vi har presenterat den nyare forskningen i den 

mån vi anser att det har varit lämpligt.  

 

Vad detta innebär för vår oss är att när dessa studier publicerades var de relevanta och 

aktuella inom konkursprognostiseringsområdet för den tidpunkten. Vi är dock medvetna 

om faktumet att studierna var relevanta just då de publicerades vilket innebär att en 

studie som exempelvis publicerades på 1960-talet troligen inte är relevant nu. Vi har 

valt att ta hänsyn till det här genom att till viss mån inspireras av tidigare forskare, men 

samtidigt varit noga med att bygga en stor del av studien på de statistiska fakta som 

ligger bakom ett modellbyggande. Vi har där valt att använda källor som Faraway 

(2006), Pallant (2010) samt Tabachnick och Fidell (2006) för att skapa en större 

förståelse för de olika metoderna samt lära oss vilka statistiska delar vi ska ta hänsyn till 

vid skapande av modellen.  
  

Det sista kravet Ejvegård (2003, s. 62-64) nämner är samtidighet. En källa som ligger 

nära den ursprungliga händelsen i tid kan vara mer adekvat än en källa som är skriven 

långt efter. Saker kan ha glömts bort, förvrängts eller av andra anledningar ändrats. De 

studier vi har använt i teorikapitlet har uppfyllt kravet samtidighet. Den händelse de har 

studerat (konkurs/icke-konkurs) har legat nära i tiden för många studier. Dessa studier 

har använt nyckeltalsdata som bara är några år gammalt vid studiens utförande (se 

exempelvis Altman, 1968; Beaver, 1966; Ohlson, 1980). Den slutsats vi kan dra av detta 

är att de forskare vi har valt att referera till har granskat den framtida händelsen 

(konkurs/icke-konkurs) i närtid. 
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3 Teoretisk referensram 
I den här delen av studien kommer ni att få en djupare kunskap kring såväl olika 

metoder för konkursprognostisering som nyckeltal. Nedan visas upplägget på den 

teoretiska referensramen, som består av sex huvudsakliga delar.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 Konkursprognostisering 
Nedan kommer vi att beskriva varför det kan vara till nytta att kunna förutspå 

konkurser, och varför en studie inom konkursprognostisering kan bidra till ökad nytta 

för samhället. 

3.1.1 Konsekvenser av konkurser 
Det finns ett flertal aktörer som på grund av sina ekonomiska intressen i ett företag 

berörs avsevärt om ett företag går i konkurs. Dessa aktörer berörs av företagets konkurs 

eftersom det uppstår kostnader av konkursen som kan drabba aktörerna. 

 

När ett företag går i konkurs uppstår två olika sorters kostnader, direkta eller indirekta. 

Direkta kostnader inkluderar kostnader för jurister, revisorer och konsulter samt de 

löner som ska betalas ut till företagsledningen under tiden de arbetar med administration 

av konkursen. Direkta kostnader uppstår på grund av att det existerar förmånstagare i 

konkursen som har olika intressen. Det är dessa intressenters förmånsrätt som juristerna, 

revisorerna och konsulterna har anlitats för att beakta. De indirekta kostnaderna kan 

snarare ses som de efterföljande effekterna av att företaget försätts i konkurs. Exempel 

på indirekta kostnader som kan uppstå för firman är utebliven försäljning, utebliven 

vinst och svårigheter att få lån till bra villkor (Warner, 1977, s. 338). 

 

Dessa indirekta kostnader drabbar inte enbart firman som försätts i konkurs utan 

konkursen drabbar likväl företagets leverantörer, långivare och investerare (Charitou et 

al., 2004, s. 466). Ett företags leverantörer är ett exempel på en utsatt aktör när ett 

företag går i konkurs. Leverantörer är idag lågt prioriterade av konkurslagen, då varor 

som är levererade till konkursboet men inte betalda till leverantören blir en del av 

konkursboet och därmed i första hand används för att betala andra intressenters 

fordringar (Åberg, 2013). Faktumet att leverantörer är lågt prioriterade innebär att de 

riskerar att inte få sina fordringar betalda vilket i värsta fall kan leda till att de, likt 

konkursboet, tvingas avskeda anställda. När konkursbolaget och eventuellt även 

leverantörer tvingas att avskeda folk leder det till en ökad arbetslöshet vilket ökar 

statens utgifter samtidigt som det minskar konsumtionen i samhället. I det långa loppet 

3.1 

Konkursprogn-

ostisering 

3.3 

Utvecklandet 

av en modell 

3.5  
Vår valda 

metod: Logistisk 

regression 

3.6  

Forskare och 

nyckeltal  

*3.1.1 

Konsekvenser av 

konkurser 

*3.1.2 Nyttan av 

att kunna 

förutspå 

konkurser 

*3.3.1 Urval och 

insamling av data 

*3.3.2 Val av 

metod och 

nyckeltal 

*3.3.3 Validering 

av modellen 

*3.4.1 

Diskriminant 

analys 

*3.4.2 Logistisk 

regression 

*3.4.3 Neurala 

nätverk 

*3.4.4 Nyare IT-

metoder 

*3.5.1 Ekvationen 

*3.5.2 Att tänka 

på 

*3.6.1 

Diskriminant 

analys 

*3.6.2 Logistisk 

regression 

*3.6.3 Intelligenta 

metoder 

*3.6.4 Nyckeltal  

3.4  

Utvecklingen 

inom området 

3.2  

Finansiell 

information 

och nyckeltal 

*3.2.1 Vad är ett 

nyckeltal?  

*3.2.2 

Användning av 

nyckeltal  

*3.2.3 Att 

bestämma 

nyckeltal 

*3.2.4 Kritik mot 

nyckeltal 

 

 



15 
 

är konsekvenserna av konkurser negativa för såväl ett lands tillväxt som dess intäkter 

(Mörtvik, 2010), vilket innebär att det ligger i samhällets intresse att minimera antalet 

konkurser, och att utveckla metoder för att kunna förutse och förebygga dem. 

 

3.1.2 Nyttan av att kunna förutspå konkurser 
Det har länge funnits ett intresse för företagets olika intressenter att få en god 

uppfattning om ett företags finansiella hälsa. Nyckeltalsanalysen (och senare 

konkursprognostisering) som metod härstammar från den kreditanalys som började 

användas av banker och finansiella institut under sent 1800-tal för att bestämma om ett 

företag var kreditvärdigt eller inte (Horrigan, 1968, s. 285). Dimitras et al. (1996, s. 

488) beskriver att ur ett historiskt perspektiv har prognostiseringsmodellerna varit 

användbara för ledningen i företaget, och kreditanalysen för banken vid 

låneansökningar, men de två metoderna har följts åt och kan dra nytta av varandra, då 

flera faktorer är av gemensamt intresse för de båda inblandade parterna. Vi ser att 

gemensamt för både konkursprognostisering och kreditanalys är intresset att kunna 

förutsäga risken för konkurs, samt idén att klassificera företag som friska eller 

konkursmässiga. 

 

Den konkursprognostiseringmodell som vi ska utveckla kan användas som beslutsgrund 

för samtliga aktörer som har ett intresse av att ett företag kommer kunna fortsätta att 

bedriva sin verksamhet. De olika aktörer som vi tidigare har nämnt kan genom att 

använda vår konkursprognostiseringsmodell ta reda på sannolikheten för att ett bolag 

kommer att vara friskt eller konkursdrabbat för att på så sätt kunna vidta förberedande 

åtgärder inför företagets eventuella konkurs. 

3.2 Finansiell information och nyckeltal 
Vi kommer att ge en introduktion till nyckeltal samt dess användning. Sedan går vi 

vidare till att beskriva vilka ideal som kan användas för att bestämma nyckeltal för att 

sedan avsluta med kritik riktad mot nyckeltal. 

3.2.1 Vad är ett nyckeltal?  
Catasús (2008, s. 16) benämner ett nyckeltal som ”ett sammanfattande numeriskt värde 

som syftar till att beskriva några förhållanden, verkliga eller overkliga, sanna eller 

osanna”. Det finns både finansiella och icke-finansiella nyckeltal och Beaver (1966, s. 

71) menar att ett finansiellt nyckeltal är ett mått som beskriver den finansiella hälsan i 

företaget genom att mäta förhållandet mellan två av företagets rapporterade 

redovisningsvärden. Det vanligaste underlaget för att räkna ut ett företags nyckeltal är 

att granska deras årsredovisningar (BAS nyckeltal, 2006, s. 12). 

För att kvantitativ information ska fungera som nyckeltal menar Catasús (2008, s. 19) 

att informationen måste ha en historia att berätta, något som väcker intresse för den 

berörda parten och som kan leda till vidare analys och handling. Catasús (2008, s. 16-

17) menar vidare att det är viktigt att veta att ett nyckeltal enbart är en förenkling av 

verkligheten och därmed skiljer sig från den komplexa helhetsbilden, men att fördelen 

med förenklingar är att de är lättare att använda samt kan ligga till grund för att 

diskutera de mer komplexa frågorna.  

Statistiska centralbyrån (SCB) tar årligen fram Branschnyckeltal, en publikation som 

innehåller en lista över nyckeltal inom olika branscher (BAS nyckeltal, 2006, s. 20). 

SCB (2014a) beskriver att syftet med publikationen är att ge företagen ett effektivt 

verktyg för att kunna erhålla en överblick över företagets starka och svaga sidor. BAS 

nyckeltal (2006, s. 20) menar att ett företag som jämför sina nyckeltal med 
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branschnyckeltalen lätt kan urskilja sina styrkor och svagheter. Att nyckeltal publiceras 

branschvis beror på att det finns branschskillnader i nyckeltal, något som bland andra 

Platt och Platt (1990) har visat i sin studie inom konkursprognostisering.  

Catasús (2008, s. 162-163) beskriver att samband mellan nyckeltal kan presenteras på 

flera sätt, exempelvis med hjälp av korrelation och regressioner. Korrelation mäter 

riktningen och styrkan mellan två kvantitativa variabler. I vår studie utgörs de 

kvantitativa variablerna av de olika nyckeltalen. Korrelationen uttrycks som ett nummer 

mellan -1 och 1 som antas när ett perfekt negativt respektive positivt linjärt samband 

föreligger (Moore, 2009, s. 111). Ett sätt att använda informationen i nyckeltalen har 

varit att undersöka sambandet mellan nyckeltalen och en variabel som forskarna vill 

undersöka. Det är det här sättet forskarna inom konkursprognostisering har använt, att 

med hjälp av korrelation och regressioner försöka hitta ett samband mellan olika 

nyckeltal och risken för att ett företag ska gå i konkurs (se exempelvis Gu, 2002; 

Ohlson, 1980 och Zavgren, 1985). 

3.2.2 Användning av nyckeltal 
Det grundläggande användningsområdet för nyckeltal är som hjälpmedel för 

ekonomistyrning/ beslutsfattande inom företag (BAS nyckeltal, 2006, s. 19). Företaget 

kan använda nyckeltal för att sätta upp mål och sedan analysera och utvärdera resultaten 

utifrån de uppsatta målen. Catasús (2008, s. 28) menar att de kan därmed vara goda 

hjälpmedel i företagets verksamhet. Nyckeltal har även kommit att användas av andra 

parter än företaget själv, och har visat sig användbara för intressenter som exempelvis 

banker och kreditinstitut (BAS nyckeltal, 2006, s. 19). 

För att kunna använda nyckeltal på dessa sätt menar Catasús (2008, s. 3-4) att ett 

antagande behöver göras. Han menar att ekonomer lägger en stor vikt vid att kunna visa 

att en åtgärd leder till ett önskvärt resultat. För att kunna undersöka om en åtgärd leder 

till ett önskvärt resultat krävs ett antagande om att en viss åtgärd påverkar resultatet 

gynnsamt (i jämförelse med om den inte vidtas, eller någon annan åtgärd görs). För att 

kunna undersöka detta förhållande menar Catasús (2008, s. 4) vidare att nyckeltalen 

kommer in som ett hjälpmedel för att mäta denna resultatpåverkan. Det vill säga att om 

nyckeltalet påverkas åt ett visst håll påstår vi att det även påverkar resultatet 

gynnsamt/negativt.  

Oavsett om det är en företagsledare eller en extern analytiker som ska använda sig av 

företagets nyckeltal krävs det att tre kriterier uppfylls (BAS nyckeltal, 2006, s. 12); 

1. Baseras på en klar terminologi 

2. Enhetliga definitioner 

3. Enhetlig och tillförlitlig redovisning 

Punkterna ovan kräver att ett nyckeltal är klart och tydligt definierat och inte namnges 

och ändras flyktigt mellan olika användare och tillfällen. Det krävs även att 

årsredovisningen som nyckeltalen baseras på är tillförlitlig. Eilifsen et al. (2009, s. 4-21) 

menar att ett medel som företaget kan använda för att styrka tillförlitligheten i sin 

årsredovisning är revision. Vidare menar författarna att en revision utförs av en 

utomstående part i form av en oberoende granskning av företagets räkenskaper som 

försäkrar dess korrekthet. Den 1 november 2010 infördes nya regler angående 

revisionsplikt för små bolag. De innebär att företag som understiger vissa gränsvärden 

(för antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning) får välja om de vill ha 

revision eller inte (Justitiedepartementet, 2010). Det här innebär att vissa småföretag 
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kan välja bort revision, vilket skulle kunna leda till en minskad tillförlitlighet i deras 

redovisning och därmed en sämre kvalitet på nyckeltalen.  

SABO utveckling (1995, s. 11) menar att nyckeltal kan sägas ha åtminstone tre 

funktioner, vilket är; 

 

1) Alarmfunktion – Genom att jämföra nyckeltalet med branschnyckeltal eller 

liknande kan företaget få en indikation om att dess värde behöver förbättras. 

2) Diagnosfunktion – Nyckeltalen kan ge en vägledning till lämplig åtgärd. 

3) Prognosfunktion – Om det finns förutsebara relationer mellan olika variabler 

kan nyckeltalen användas i prognossyfte.  

 

Vi vill lägga mest fokus på den tredje funktionen, eftersom den berör vår studie i störst 

utsträckning. För en studie inom konkursprognostisering antas nämligen en relation 

mellan nyckeltalen och utfallet konkurs. Det görs alltså ett antagande om att det finns en 

förutsebar relation mellan nyckeltalen och huruvida företaget går i konkurs eller inte. Vi 

kommer att bygga vår studie på det här antagandet och skapa en modell med syfte att 

prognostisera konkurs.  

 

3.2.3 Att bestämma nyckeltal 
Catasús (2008, s. 122) framhäver att vissa nyckeltal är mer passande att använda än 

andra, och att det här beror på vilket syfte som finns med nyckeltalen och i vilken 

bransch de tillämpas. Som en utgångspunkt är det viktigt att antalet nyckeltal som 

används av ett företag är begränsat. Ett stort antal nyckeltal kan leda till att ingen orkar 

sätta sig in i dem. Catasús (2008, s. 122-132) presenterar vidare en lista med ideal som 

kan användas vid beslutsfattande gällande vilka nyckeltal som ska användas i ett företag 

för styrning av ekonomin. Vi tänker att liknande ideal kan appliceras av utomstående 

användare, det vill säga dem som inte jobbar inom företaget. Idealen syftar till att hitta 

lättanvända nyckeltal och därför väljer vi att använda ett urval av dessa för att utvärdera 

vilka nyckeltal som ska vara med i vår modell. Idealen presenteras i tabell 1 nedan.  

Ideal Beskrivning 

Enkelt att förstå Nyckeltal som är lättolkade för användarna ska prioriteras även fast det kan 
minska komplexiteten  

Enkelt att se hur det kan förbättras Det ska vara enkelt att se vad som bör göras för att förbättra värdet på 
nyckeltalet 

Enkelt att tolka om bättre eller 
sämre 

Det ska gå att säga om nyckeltalet är bra/dåligt och om en höjning är bra/dålig 

TABELL 1. ETT URVAL AV IDEAL FÖR VAL AV NYCKELTAL INOM FÖRETAG, KÄLLA: CATASUS 

(2008) 

Utifrån idealen kan sägas att det är viktigt att använda nyckeltal som är lätta att förstå än 

nyckeltal som är komplicerade (exempelvis ”antal klagomål per timme” istället för 

”kvalitetskostnader per timme”), det ska vara enkelt att se hur de kan förbättras så att 

företaget kan tillämpa åtgärder, och slutligen ska det vara enkelt att tolka nyckeltalet. 

Det vill säga att det ska gå att uttala sig om nyckeltalet är bra eller dåligt och huruvida 

en riktning åt något håll skulle leda till ett bättre eller sämre värde för nyckeltalet. I 

avsnitt 3.6.4 kommer vi att presentera de nyckeltal vi ska utgå från i vår studie och 

utvärdera dem utifrån idealen. 
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3.2.4 Kritik mot nyckeltal 
Det har riktats en del kritik mot nyckeltal. Catasús (2008, s. 28-29) menar att det bland 

annat finns två stora punkter, som relaterar till varandra, som är kritiserbara. Den första 

punkten är (1) att de endast visar upp en del av verkligheten, och att nyanser därför går 

förlorade. De menar att det här problemet går att motverka genom att använda flera 

nyckeltal som visar olika delar av verksamheten. Den andra punkten är (2) att 

informationen kan bli för omfattande och leda till informationsöverskott. Individen som 

ska använda informationen får då svårt att utvärdera all information vilket i detta fall 

skulle försvåra istället för att underlätta beslutsfattandet. Det här kan exempelvis inträffa 

om det används för många nyckeltal (tänk tillbaka på idealen vi berättade om i 3.2.3). 

Catasús (2008, s. 29) menar vidare att det här ofta motverkas genom att reducera antalet 

använda nyckeltal, vilket leder tillbaka till problemet under punkt nr 1, att färre delar av 

verkligheten blir representerade och att nyanser går förlorade. 

Trots kritiken kan urskiljas att fördelarna överväger nackdelarna. BAS nyckeltal (2006, 

s. 12) beskriver nyckeltal som ett ”utmärkt hjälpmedel för att identifiera, beskriva och 

analysera förändringar i ett företags ekonomiska förhållanden”. Vi drar slutsatsen att 

ett lämpligt antal nyckeltal som uppfyller idealen som vi nämnde i avsnitt 3.2.3 kan leda 

till ett besvarande av vårt syfte. Vi måste dock vara medvetna om att modellen enbart 

kommer att kunna visa upp delar av verkligheten och därför bör användas med 

försiktighet. 

Nedan kommer vi att beskriva hur en modell inom konkursprognostisering generellt sett 

utvecklas och sedan gå vidare med att beskriva utvecklingen inom använda metoder 

inom forskningsområdet, vilken metod vi kommer att använda oss av, forskare inom 

området samt de nyckeltal vi ska testa i vår modell.  

3.3 Utvecklandet av en modell 
När en modell inom konkursprognostisering utvecklas består den vanligtvis av tre delar 

(Dimitras et al., 1996, s. 490). Dessa tre delar beskriver vi mer detaljerat nedan; 

1) Urval och insamling av data 

2) Val av metod och nyckeltal  

3) Validering av modellen 

 

3.3.1 Urval och insamling av data  

Ett grundläggande antagande som ett flertal forskare inom konkursprognostisering som 

exempelvis Beaver (1966), Altman (1968) samt Kim och Gu (2006) har gjort är att 

bolag kan delas upp i två olika klasser; antingen är de friska bolag (0) eller 

konkursbolag (1). Det här är den förklarande variabeln i den modell som utvecklas för 

att kunna prognostisera konkurser.  

 

När en konkursprognostiseringsstudie påbörjas väljs ett stickprov bestående av både 

friska bolag och konkursbolag (Altman, 1968; Beaver, 1966; Ohlson, 1980). Vissa 

forskare har valt att studera ett urval bolag från en population av stora bolag i USA, 

medan andra har varit mer specifika och studerat exempelvis tillverkningsbolag (se 

exempelvis Altman, 1968; Chen et al., 2013; Ohlson, 1980) eller restaurangbranschen 

(se exempelvis Gu, 2002; Kim & Gu, 2006). Många forskare inom 

konkursprognostiseringsområdet har valt ett stickprov bestående av lika många 

konkursbolag som friska bolag (se exempelvis Altman, 1968; Beaver, 1966; Raghupathi 

et al., 1991; Zavgren, 1985) medan andra forskare har valt ett stickprov med fler friska 
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bolag än konkursbolag (se exempelvis Chi & Tang, 2006; Ohlson, 1980; Skogsvik, 

1990).  
 

3.3.2 Val av metod och nyckeltal  
När urvalet är klart ska en metod samt nyckeltal för att utveckla modellen väljas. 

Dimitras et al. (1996) menar att metodvalet är ett viktigt val där metoder som 

diskriminant analys, logistisk regression, neurala nätverk eller intelligenta metoder är de 

som i högst utsträckning har använts för att utveckla modeller för 

konkursprognostisering. De olika metoderna kommer att presenteras ingående i avsnitt 

3.4.  

 

Oavsett vald metod är grundtanken att det finns skillnader i nyckeltalen mellan de friska 

bolagen och konkursbolagen, och att dessa skillnader kan användas för att utveckla en 

modell som kan prognostisera huruvida ett bolag är friskt eller konkursmässigt 

(Dimitras et al., 1996, s. 488). Samtliga forskare (exempelvis Chi & Tang, 2006; 

Ohlson, 1980; Raghupathi et al., 1991) har använt publik information för att erhålla de 

friska bolagens och konkursbolagens nyckeltal. Från den här informationen skulle 

hundratals nyckeltal kunna räknas fram men det skulle vara tidsödande att använda sig 

av alla dessa nyckeltal för att utveckla modellen; forskning har visat att ett fåtal noga 

valda nyckeltal kan vara lika användbara som en stor mängd, eftersom flera nyckeltal 

och speciellt de från samma kategori kan visa liknande saker (Deakin, 1972, s. 1491). 

Courtis (1978, s. 379-381) beskriver att en kategori av nyckeltal består av nyckeltal som 

uppvisar samma aspekt av företaget. Han har vidare föreslagit en ram för hur de ska 

delas upp i kategorier, vilken vi har valt att använda oss av för att dela in våra nyckeltal 

i de föreslagna kategorierna lönsamhet, ledningens prestation och solvens. Vi kommer 

att redogöra för dessa kategorier under 3.6.4.  

 

Ett flertal studier (se exempelvis Altman, 1968; Beaver, 1966; Ohlson, 1980) har använt 

sig av ett stort antal nyckeltal (upp till 30 stycken), som sedan reducerats till att enbart 

innehålla de nyckeltal som skiljer sig mest mellan konkursbolag och friska bolag. 

Utifrån dessa nyckeltal skapas sedan en modell som ska kunna prognostisera konkurser 

i bolagen. Under avsnitt 4.7 kommer vi att beskriva vilka tillvägagångssätt vi har använt 

för att avgöra vilka nyckeltal som ska vara med i vår modell.  

 

Den modell som skapas utifrån nyckeltalen kan se ut på olika sätt beroende på vilken 

metod som används. Grundtanken är att ett bolags nyckeltal (X) ska sättas in i modellen 

för att erhålla ett resultat (Z) eller en sannolikhet (P) som sedan utifrån riktlinjer kan 

tolka företaget som ett konkursbolag eller ett friskt bolag (se exempelvis Altman, 1968; 

Ohlson, 1980). Dimitras et al. (1996, s. 498) beskriver att den här riktlinjen kallas för 

cut-off nivå och beroende på hur modellen har utvecklats kan cut-off nivån skilja sig åt 

mellan modellerna. Ett exempel på hur en cut-off nivå i en modell kan användas är 

exempelvis om cut-off nivån har faställts till 0,5. Om ett bolag understiger cut-off nivån 

ska det klassificeras som friskt och om det överstiger nivån den ska det klassificeras 

som konkursmässigt. När modellen är utvecklad beskriver Dimitras et al. (1996, s. 490) 

vidare att den brukar valideras med olika tekniker som att exempelvis granska 

modellens statistiska signifikans och resultatens tillförlitlighet. 

 

3.3.3 Validering av modellen 

Validering av modellen kan ske på ett antal olika sätt, men ofta utvecklas modellen på 

en grupp av företag och valideras på en annan grupp vilket var det tillvägagångssätt som 
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bland annat Altman (1968) och Gu (2002) använde sig av i sina studier. Dimitras et al. 

(1996, s. 498-504) beskriver att utifrån de två olika grupperna rapporteras modellens 

korrekthet i form av 1) Träffsäkerhet och 2) Typ 1 och Typ 2 fel. Träffsäkerheten 

representerar i hur många procent av fallen modellen kan prognostisera ett bolag som 

friskt eller konkursmässigt på ett korrekt sätt (Altman, 1968, s. 609). Typ 1 fel uttrycker 

risken för att ett konkursmässigt bolag ska klassificeras som friskt och ett typ 2 fel 

uttrycker risken för att friskt bolag ska klassificeras som konkursmässigt (Beaver, 1966, 

s. 88). Vi beskriver mer utförligt hur vi går till väga med valideringen av vår modell 

under avsnitt 5.2. 

 

Ovan har de tre delarna av en modellutveckling med en statistisk metod inom 

konkursprognostisering presenterats; 1) Urval och insamling av data, 2) Val av metod 

och nyckeltal för att utveckla modellen och 3) Validering av modellen. Det här är en 

huvudsaklig mall men beroende på typ av studie och vilken metod som används kan 

tillvägagångssättet skilja sig åt. I avsnitt 3.4 kommer vi att presentera utvecklingen 

inom området konkursprognostisering innehållande de olika metoder som har använts, 

varav en av dem kommer att användas för att utveckla modellen i vår studie. 

 

3.4 Utveckling inom området konkursprognostisering 
Det har använts olika metoder för att prognostisera konkurser, och ett flertal olika 

forskare har angripit problemet. Vi kommer att presentera de olika metoderna och hur 

forskningen har utvecklats från 60-talet och framåt. Forskningen inom området finns 

sammanställd i tabell 2 i avsnitt 3.4.5.  

3.4.1 Diskriminant analys 
Diskriminant analys var den första metoden som användes för konkursprognostisering 

och var mest populär under 60- till 80-talet (se tabell 2 fyra sidor ner). Den 

diskriminanta analysen är en statistisk metod och de två varianter som har använts är 

den univariata diskriminanta analysen (DA) som bland andra Beaver (1966) använde sig 

av och den multipla diskriminanta analysen (MDA) som exempelvis Altman (1968) och 

Gu (2002) använde. Med dessa metoder ville forskare med hjälp av olika nyckeltal 

uttala sig om ett bolag tillhörde gruppen (1) friska bolag eller (2) konkursmässiga bolag. 

Diskriminant analys kräver normalfördelade variabler (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 

382) vilket Eisenbeis (1977, s. 875-896) menar är ett ganska orimligt antagande då det 

är vanligt att det inte råder normalfördelning för värden på nyckeltal. Tabachnick och 

Fidell (2006, s. 382) menar dock att diskriminant analys generellt sett är en robust 

metod även när antaganden inte uppfylls samtidigt som Eisenbeis (1977, s. 875-896) 

menar att det här kan leda till metodens svårigheter att klassificera ett bolag som friskt 

eller konkursmässigt. Vi drar slutsatsen att en modell utvecklad med den här metoden 

skulle kunna skadas av det här antagandet varför vi väljer att inte använda diskriminant 

analys i vår studie.  

 

I den univariata metoden DA testas nyckeltalens enskilda förmåga att prognostisera 

konkurser (Beaver, 1966). Dimitras et al. (1996, s. 495) beskriver att ett antal nyckeltal 

väljs ut och sedan bestäms en så kallad “cut-off nivå” för varje nyckeltal. I Beavers 

studie ska ett bolag som underskrider cut-off nivån klassificeras som konkursmässigt 

och om det överstiger nivån ska det klassificeras som friskt. Eftersom varje nyckeltal 

studeras individuellt kan ett bolag understiga cut-off nivån för ett par nyckeltal och 

bolaget kan därför ses som konkursmässigt, och ett par nyckeltal kan sedan överstiga 

cut-off nivån och därmed ses som friskt. En del av kritiken som är riktad mot metoden 



21 
 

är på grund av att resultaten kan framstå som tvetydiga (Dimitras et al., 1996, s. 495). 

Beaver (1966) uttrycker själv att studien mer var ett första steg mot vidare forskning 

och att kritiken är befogad.  

 

I den multipla diskriminanta analysen kombineras olika nyckeltal för att tillsammans 

kunna prognostisera konkurser på ett bättre sätt än de kan enskilt (Altman, 1968, s. 

592). En formel utvecklas där ett flertal nyckeltal för bolaget ska användas i modellen 

för att få fram ett värde (Z) som sedan kan användas för att uttala sig om bolaget tillhör 

kategorin friska bolag eller konkursmässiga bolag. Här bestäms en cut-off nivå för hela 

Z-värdet istället för varje enskilt nyckeltal vilket eliminerar problemet med de tvetydiga 

resultat som är vanliga för den univariata diskriminanta analysen (Altman, 1968, s. 

591). Vi kommer att visa en modell utvecklad med diskrimant analys nedan och 

förklara närmare hur den fungerar: 

 

Z = .012X1 + .014X2 + .033X3 - .006X4 - .999X5 

 

Ovan ses Altmans (1968) modell “Z-score”. Genom att fylla i värden på de olika 

nyckeltalen (X) erhåller ett bolag sitt Z-värde som ska indikera om bolaget är friskt eller 

konkursmässigt. Ett bolag kan i princip erhålla vilket Z-värde som helst, det vanligaste 

är dock ett värde mellan X och Y. Altman har bestämt en cut-off nivå på 2,675 vilket 

innebär att ett bolag som erhåller ett Z-värde under 2,675 ligger i riskzonen för konkurs 

och ett bolag som erhåller ett Z-värde över 2,675 ses som friskt. 

 

3.4.2 Logistisk regression 
Logistisk regression är en annan metod som har använts för konkursprognostisering. 

Det är en statistisk metod som användes som mest under 80- och 90-talet (se tabell 2 tre 

sidor ner). Den här metoden kan användas för modellutveckling när den beroende 

variabeln (Y) är binär (Pallant, 2010, s. 168). En binär variabel är en variabel som 

endast kan anta två värden, exempelvis “hjärtinfarkt/ej hjärtinfarkt”, “fått arbete/ej fått 

arbete efter lång arbetslöshet” (Dahmström, 2011, s. 251), eller som i vårt fall “ej gått i 

konkurs/gått i konkurs”, det vill säga friska bolag eller konkursbolag. De olika utfallen 

benämns 0 eller 1, i vårt fall friska bolag (0) och konkursbolag (1). 

 

Den logistiska regressionen har visat sig ha egenskaper som har inspirerat allt fler 

forskare till att använda metoden inom konkursprognostiseringsområdet. Dessa 

egenskaper är bland annat att det inte är nödvändigt att göra det antagande som 

diskriminant analys har blivit kritiserat för att inte uppfylla; att variablerna är 

normalfördelade (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 442), samt att resultatet av en logistisk 

regression är lättare för en läsare att tolka eftersom det resulterar i en sannolikhet mellan 

0 och 1 och därför inte kan anta negativa värden (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 441). 

Att den logistiska regressionen är uppbyggd på odds anses också vara en fördel för 

metoden. Faraway (2006, s. 32) beskriver att oddsen hjälper till att höja förståelsen och 

tolkningen gällande de olika variablernas påverkan på utfallet Y=1, i vårt fall att 

händelsen konkurs ska inträffa. Logistisk regression tillhandahåller stora möjligheter till 

tolkning av nyckeltalens påverkan på risken att gå i konkurs. Metoden är därför lämplig 

att använda med tanke på vårt syfte som innebar att utveckla en modell som med hjälp 

av utvalda nyckeltal ska kunna förutspå bolagens risk att gå i konkurs. 
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På grund av de här fördelarna har vi valt att använda logistisk regression för att utveckla 

vår modell. Vi kommer att beskriva metoden närmare under avsnitt 3.5 varför vi väljer 

att inte gå lika djupt in på metoden i det här avsnittet.  

 

3.4.3 Neurala nätverk 
Från 90- talet och fram till idag, 2014, har konkursprognostiseringsmodeller utvecklats 

och övergått från de statistiska metoderna diskriminant analys och logistisk regression 

till IT-metoder. En av IT-metoderna är neurala nätverk som började användas under 90-

talet och dessa metoder har därefter växt i popularitet (se tabell 2 två sidor ner). Ravi 

Kumar och Ravi (2007, s. 4) beskriver det neurala nätverket som en metod inom 

datavetenskap som utnyttjar samma vetenskap som det neurala nätverket i en människas 

nervsystem. För att det neurala nätverket ska fungera måste en algoritm utformas. En 

algoritm är en metodisk och exakt beskrivning av hur ett problem löses (KTH, 2009), 

och när den här metoden används för konkursprognostisering är algoritmen konstruerad 

för att kunna prognostisera vilka bolag som är friska och vilka bolag som är 

konkursbolag. 

 

Raghupathi et al. (1991) beskriver det neurala nätverket som ett nätverk av knytpunkter 

som bearbetar information. Två eller tre så kallade skikt är kopplade till varandra, och 

vardera av dessa skikt innehåller en viss typ av knytpunkter; input-knytpunkter, dolda 

knytpunkter eller output-knytpunkter. Figur 2 nedan illustrerar hur dessa knytpunkter 

har kontakt med varandra. Varje knytpunkt summerar den input som erhålls från andra 

knytpunkter och kan därmed lära sig saker likt en människohjärna. Raghupathi et al. 

(1991, s. 149) beskriver vidare att delarna i ett neuralt nätverk har olika funktioner, men 

i huvudsak omvandlar de information samt utvecklar modellens lärandeförmåga och 

kapacitet. Faraway (2006, s. 276) menar att det neurala nätverket är en flexibel metod 

där komplexiteten kan varieras genom att lägga till eller ta bort fler knytpunkter.  

 
FIGUR 2. ETT NEURALT NÄTVERK, KÄLLA: THE DØ COLLABORATION, OBSERVATION OF SINGLE 

TOP QUARK PRODUCTION 2009 (2009) 

Det finns vissa fördelar med ett system som är uppbyggt på lärande. Raghupathi et al. 

(1991, s. 150) beskriver att tidigare statistiska metoder som endast är baserade på 

kvantitativ data har blivit kritiserade för att de är för specifika, att de endast tar hänsyn 

till de bolag som undersöks och att ett fåtal avvikande undersökningsobjekt därför kan 
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påverka studiens resultat avsevärt, något som leder till att det inte är möjligt att göra 

pålitliga generaliseringar av studiens resultat. Raghupathi et al. (1991, s. 150) antyder 

vidare att de här problemen kan lösas genom en modell utvecklad med ett neuralt 

nätverk eftersom den kan fastställa olika förhållanden i datat och generalisera resultaten 

i studien på en större population. Faraway (2006, s. 276) menar att en annan fördel med 

metoden är att det krävs mindre expertis för att framställa en bra modell än de statistiska 

metoderna (som exempelvis diskriminant analys eller logistisk regression) kräver. Hon 

menar vidare att metoden är bra på att prediktera, men dålig för att skapa förståelse. 

Neurala nätverk skapar komplexa funktioner och samband som ofta inte speglar 

verkligheten. Vi vill skapa en modell som är lätt att förstå och därför väljer vi bort 

neurala nätverk med vetskapen om att vi kan gå miste om en möjlighet att prediktera 

bättre. Huang et al. (2008, s. 1040) menar att den största begränsningen med NN som 

metod är att det tar mycket tid att konstruera och träna modellen så att den fungerar bra. 

Eftersom modellen fungerar som en hjärna måste den lära sig att fungera med hjälp av 

upprepade test och inmatningar av data. 

 

3.4.4 Nyare IT-metoder 
NN banade väg för en helt ny typ av forskning inom konkursprognostisering. Under 

2000-talet har de mest populära metoderna varit IT-metoder som exempelvis Support 

vector machines (SVM), Fuzzy rule based classifier och Isotonic Separation (Ravi 

Kumar & Ravi, 2007). En intelligent metod för konkursprognostisering innehåller 

avancerad IT och programmering för att prognostisera friska och konkursmässiga bolag. 

De här metoderna används gärna i kombination med varandra och kallas då 

hybridmodeller. Efter en sökning i Google Scholar konstaterar vi att forskningen mellan 

2010 och 2014 mest har varit riktad mot avancerad IT och har publicerats i tidskrifter 

som exempelvis ’’Expert Systems with Application’’. 

IT-metoder har visat sig överlägsna de traditionella statistiska metoderna (Huang et al., 

2008; Ravi Kumar & Ravi, 2007) men nackdelen är att de är komplicerade och kräver 

en stor mängd data för att nå upp till denna överlägsna nivå. Slutsatsen är att dessa 

metoder är överlägsna de traditionella statistiska metoderna men att de är svårtolkade. 

Dessa IT-metoder är alltså föga användbara för att skapa förståelse för sambandet 

mellan nyckeltal och konkurs. På grund av ovanstående har vi inte övervägt att använda 

oss av dem för vår studie.  

 

3.4.5 Nyckeltalstabell  
På nästa sida ses tabell 2 som sammanfattar forskare inom konkursprognostisering från 

1960- talet och framåt. I tabellen är det angivet vilken/vilka forskare som har utfört 

studien, i vilket land studien utförts, vilken metod som har använts, antal bolag som 

användes för att utveckla modellen (fördelat på konkursbolag och friska bolag), andelen 

korrekt klassificerade konkursbolag, andelen korrekt klassificerade friska bolag, andelen 

korrekt klassificerade bolag totalt, huruvida den korrekta klassificeringen avser 

utvecklingsgruppen eller kontrollgruppen samt i vilken tidskrift studien är publicerad i. 

Utvecklingsgruppen består av det urval av bolag som modellen utvecklas på och 

kontrollgruppen det urval av bolag som modellen testas på. De forskare vi senare 

kommer att presentera närmare är antingen välkända forskare inom området 

(exempelvis Altman, 1966; Beaver, 1968; Ohlson, 1980; Zavgren, 1985) eller forskare 

som i sin studie bidrar med något som kan ligga till diskussionsunderlag och inspiration 

för vår studie. Vi har även varit noga med att presentera forskare spridda över de olika 

metoderna.  
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TABELL 2. SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER FORSKNINGEN INOM KONKURSPROGNOSTISERING 

(EGEN TABELL, INSPIRERAD AV LINDER & NORRBELIUS, 2009) 

3.5 Vår valda metod: Logistisk regression  
Logistisk regression är en vidareutveckling av den linjära regressionen där den beroende 

variabeln (Y) är kvantitativ och kan anta ett spektrum av värden (Dahmström, 2011, s. 

251). Tabachnick och Fidell (2006, s. 437) beskriver att den logistiska regressionen kan 

användas för att mäta samma saker som exempelvis den diskriminanta analysen men att 

den här metoden inte har lika strikta antaganden. Exempelvis behöver inte variablerna 

vara normalfördelade (Pallant, 2010, s. 171; Tabachnick & Fidell, 2006, s. 441). 

Den logistiska regressionen används när den beroende variabeln är binär, i det fallet blir 

den linjära regressionen otillämplig. En binär variabel är en variabel som endast kan 

anta två värden, exempelvis “hjärtinfarkt/ej hjärtinfarkt”, “fått arbete/ej fått arbete efter 

lång arbetslöshet” (Dahmström, 2011, s. 251), eller som i vårt fall “ej gått i konkurs/gått 

i konkurs”, det vill säga friska bolag eller konkursbolag. De olika utfallen benämns 0 

eller 1, i vårt fall friska bolag (0) och konkursbolag (1).  

De huvudsakliga anledningarna till varför den linjära regressionen inte kan användas i 

det här fallet är (1) att den kräver ett linjärt samband mellan de förklarande variablerna 

och den beroende variabeln (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 437), (2) att den kräver en 

konstant varians bland variablerna (Faraway, 2006, s. 26) samt (3) om en linjär 

regression skulle anpassas för en binär variabel finns det ingen garanti att modellen 

skulle generera ett värde som ligger i det tillåtna intervallet 0-1 (Dahmström, 2011, s. 

Forskare Land/region Metod
Antal bolag 

(K/F)

Korrekt 

konkurs, %

Korrekt 

friska, %
Korrekt totalt, %

Utveckling 

(U), 

Kontroll (K)

Publicerad i 

Beaver 1966 USA DA 79/79 78 95 87 U Journal of accounting research

Altman 1968 USA MDA 33/33 94 97 95 U The journal of finance

Deakin 1972 USA MDA 32/32 97 97 97 U Journal of accounting research

Edmister 1972 USA MDA 21/21 90 95 93 U
The Journal of Financial and Quantitative 

Analysis

Altman & Loris 1976 USA MDA 40/113 90 90 90 U The journal of finance

Altman et al. 1977 USA DA 53/58 96 90 93 U Journal of banking and finance

Ohlson 1980 USA LR 105/2058 32 99 96 U Journal of accounting research

Dambolena & Khoury

1980
USA MDA 23/23 89 100 94 U The journal of finance

Zavgren 1985 USA LR 45/45 - - 82 U Journal of Business Finance and Accounting

Aziz et al. 1988 USA LR 49/49 86 98 92 U Journal of management studies

Platt & Platt 1990 USA LR 57/57 93 86 90 U  

Skogsvik 1990 Sverige LR 51/328 84 91 93 U Journal of Business Finance and Accounting

Raghupathi at al. 1991 USA NN 26/26 - - 86 K  

Platt et al. 1994 USA LR 35/89 80 94 90 U Journal of Business Finance and Accounting

Laitinen 2000 USA LR 85/85 74 75 75 K International  Review  of  Financial  Analysis 

Nam & Jinn 2000 Korea LR 27/23 74 74 74 K
Journal of international financial 

management and accounting

Grice och Ingram 2001 USA MDA 148/854 55 94 88 U Journal  of  Business  Research

Gu 2002 USA MDA 18/18 89 94 92 U
International Journal of Hospitality 

Management

Charitou et al. 2004 UK LR/NN 26/26 91 76 83 K European accounting review

Pompe & Bilderbeek 

2005
Belgien MDA/NN 278/750 - - 81 U Journal of Business  Venturing

Kim & Gu 2006 USA LR 15/15 - - 93 K Journal  of  Hospitality  &  Tourism  Research

Chi & Tang 2006 As ien LR 30/90 69 93 86 K Australian  Journal  of  Management

Huang et al. 2008 Taiwan NN 132/528 81 93 91 U Expert Systems with Applications

Chen et al. 2013 Kina SVM 24/642 79 96 88 U Procedia Computer Science
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251). Om den skulle anpassas på det här sättet menar Dahmström (2011, s. 251) att 

utfallet kan tolkas som sannolikheten för att händelsen Y=1 skulle inträffa. Med andra 

ord: om vi har de här värdena på nyckeltalen X, hur stor är sannolikheten för att en 

konkurs ska inträffa? Det här förutsätter att utfallet (sannolikheten) är ett värde mellan 0 

och 1. I figur 3 nedan i vänster bild ses vad som händer om en linjär regression används 

i en situation med en binär variabel. Här kan utfallet bli både ett negativt värde och ett 

värde över 1. I bilden till höger ses den logistiska regressionen med dess typiska S-form 

som endast kan anta ett värde mellan 0 och 1 och därför är passande att använda i 

sådana här situationer.  

 

FIGUR 3. LINJÄR REGRESSION I JÄMFÖRELSE MED LOGISTISK REGRESSION (EGEN FIGUR) 

3.5.1 Ekvationen 
Ekvationen för den logistiska regressionen kan ses nedan. Tabachnick och Fidell (2006, 

s. 438-439) beskriver att den uttrycks som den naturliga logaritmen av sannolikheten för 

att tillhöra en grupp (konkursbolag) dividerat med sannolikheten för att tillhöra den 

andra gruppen (friska bolag). Vidare beskrivs att genom att lösa ut ekvationen erhålls 

oddset för att händelsen ska inträffa, och att målet är att finna de variabler som 

maximerar sannolikheten att placera bolagen i den korrekta, observerade gruppen.  

  (
 ̂

   ̂
)                     

Ekvation 1. Den logistiska regressionen (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 438) 

Att den logistiska regressionen är uppbyggd på odds ses ofta som en fördel för metoden. 

Faraway (2006, s. 32) beskriver att oddsen hjälper till att höja förståelsen och 

tolkningen gällande de olika variablernas påverkan på utfallet Y=1, i vårt fall att 

händelsen konkurs ska inträffa. Hon beskriver vidare att oddset ska tolkas på följande 

sätt;  

Om X1 ökar med en enhet, alla andra variabler lika, ökar det logaritmerade oddset för att 

utfallet konkurs ska inträffa med B1. Alternativt sett ökar oddset för att konkurs ska 

inträffa med    . Pallant (2010, s. 177) beskriver att det ska läggas märke till om B1 har 

ett positivt eller ett negativt värde. Ett positivt värde på B1 innebär nämligen att en 

ökning på X1 leder till en ökad risk för utfallet konkurs, medan ett negativt värde på B1 

skulle innebära att en ökning i X1 leder till en minskad risk för utfallet konkurs. Pallant 

(2010, s. 178) menar vidare att en variabel med ett odds som är 1 indikerar lika 

sannolikhet för de två utfallen (konkurs/friskt). Det här kommer att illustreras närmare i 

avsnitt 5.1.3 där vi diskuterar de olika nyckeltalens påverkan på utfallet konkurs.  

0
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Den logistiska regressionen är alltså i grunden uppbyggd på odds, men kan 

omorganiseras för att utvinna sannolikheten för utfallet Y=1. Det här ses i ekvation X 

nedan. Dahmström (2011, s. 251) beskriver att  ̂ kan tolkas som skattningar på 

sannolikheten för utfallet Y=1, det vill säga sannolikheten för att bolaget ska gå i 

konkurs. Ett värde som uppgår till 0.9 kan därför ses som en hög sannolikhet för att 

företaget ska gå i konkurs medan ett värde på 0.1 innebär en relativt låg sannolikhet. 

 

     (    )    ̂  
                  

                    
  

Ekvation 2. Den logistiska regressionen i form av sannolikhet för utfallet Y=1 (Tabachnick & 
Fidell, 2006, s. 445)  

Det är den här ekvationen vi kommer att använda när vi skapar vår modell. Vi kommer 

endast att använda information om oddsen för att tolka nyckeltalens påverkan på 

utfallet. 

3.5.2 Att tänka på 
Tabachnick och Fidell (2006, s. 441) beskriver att den största fördelen med logistisk 

regression är att den är relativt fri från restriktioner. Körner och Wahlgren (2005, s. 360-

361), Pallant (2010, s. 169-171) samt Tabachnick och Fidell (2006, s. 441-443) menar 

dock att det fortfarande finns några punkter som bör granskas vid utvecklande av en 

modell med den här metoden, dessa sammanfattas nedan i figur 4.  

              

FIGUR 4. ATT TÄNKA PÅ VID UTVECKLANDE AV EN MODELL MED LOGISTISK REGRESSION (EGEN 

FIGUR) 

Linjäritet  

Tabachnick och Fidell (2006, s 441) beskriver att logistisk regression kräver ett linjärt 

samband mellan de förklarande variablerna och deras logaritmerade odds. Om det inte 

finns ett linjärt samband kommer modellen att lida av fel som att underskatta styrkan av 

samband mellan de förklarande variablerna och utkomsten (StatisticsSolutions, 2014). 

Vi kommer att utvärdera linjäriteten i vår färdiga modell under avsnitt 5.2.1 för att 

utvärdera hur pålitlig den är. 

Urvalsstorlek 

Pallant (2010, s. 169) beskriver att logistisk regression är känslig för att urvalsstorleken 

är liten i förhållande till antal variabler som används i modellen. Det är därför viktigt att 

välja urvalets storlek med omsorg, samt att använda deskriptiv statistik för att se att det 

inte finns någon variabel med stort bortfall som skulle skada analysen. Vi kommer att 

välja bort nyckeltal med stort bortfall och istället använda dem som innehåller 

information från många bolag.  

Att tänka på 

Linjäritet Urvalsstorlek Multikollinearitet Outliers 
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Outliers 

Logistisk regression är känslig för outliers (Pallant, 2010, s. 169; Tabachnick & Fidell, 

2006, s. 443), det vill säga observationer som har ett värde som ligger långt ifrån de 

andra observationerna. Tabachnick och Fidell (2006, s. 72) beskriver en outlier som en 

punkt med ett sådant extremt värde att den kommer att "störa" den statistiska analysen. 

Diskussion kring hur outliers kommer att hanteras finns i avsnitt 4.6.2.  

Multikollinearitet 

Pallant (2010, s. 171) och Tabachnick och Fidell (2006, s. 443) beskriver att logistisk 

regression är känslig för multikollinearitet i modellen. Multikollinearitet uppstår när två 

eller fler variabler som har en stor korrelation inkluderas i modellen (Körner & 

Wahlgren, 2000, s. 360-361). Korrelation mäter riktningen och styrkan mellan två 

kvantitativa variabler (Moore, 2009, s. 111). I vår studie utgörs de kvantitativa 

variablerna av de olika nyckeltalen. Dahmström (2011, s. 226) beskriver att 

korrelationen uttrycks som ett nummer mellan -1 och 1 som antas när ett perfekt 

negativt respektive positivt linjärt samband föreligger. En stor korrelation mellan 

nyckeltalen betyder att nyckeltalen mäter i stort sett samma sak (Körner & Wahlgren, 

2000, s. 360). Om två variabler har en stor korrelation poängterar Körner och Wahlgren 

(2000, s. 360-361) starkt att endast en av dessa variabler ska användas i modellen. Vi 

kommer att utföra flera tester för att försäkra oss om att det här problemet inte försämrar 

vår slutgiltiga modell, se avsnitt 4.7.1 samt 5.2.1 för att läsa mer om multikollinearitet. 

 

3.6 Forskare och nyckeltal 
Nedan kommer vi att presentera framstående forskare inom (1) Diskriminant analys, (2) 

Logistisk regression samt (3) Intelligenta metoder. Vi kommer att avsluta med att 

sammanfatta de nyckeltal som forskarna har ansett vara signifikanta för att förutspå 

konkurser. Det är dessa vi kommer att använda för att skapa vår modell. 

3.6.1 Diskriminant analys 
Beaver (1966) var en av pionjärerna inom den diskriminanta analysen för 

konkursprognostisering. Han använde den univariata metoden DA för att undersöka om 

det var möjligt att använda finansiella nyckeltal för att prognostisera konkurser, det vill 

säga att han ville avgöra om det var möjligt att skilja mellan konkursbolag och friska 

bolag baserat på värdet på deras finansiella nyckeltal. Han utvecklade en modell med 87 

procent träffsäkerhet ett år innan konkurs för större företag i USA där han undersökte 30 

olika nyckeltals förmåga att prognostisera konkurser. Beaver (1966) använde fem 

nyckeltal i den slutgiltiga modellen varav de tre mest signifikanta var; 

Kassaflöde/Totala skulder, Vinst efter skatt/Totala tillgångar samt Totala skulder/Totala 

tillgångar. 

 

Beaver (1966) använde en metod kallad paired sample design i sin studie där han valde 

ut 79 konkursbolag som matchades med 79 friska bolag som ingick i samma bransch 

och som var i samma storlek. De företag som hade gått i konkurs valdes från listan 

"Moody´s Industrial Manual", en lista som innehöll företag som ansågs vara stora i 

avseende till totala tillgångar. Beaver (1966, s. 72) uttryckte ett missnöje över att han 

var tvungen att använda dessa stora företag, då småföretag skulle vara mer relevanta att 

studera då de lättare går i konkurs. Detta faktum tillsammans med konkurshistoriken i 

den svenska företagsmiljön är anledningen till att vi har valt att studera småföretag i vår 

studie. 
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Den univariata metoden DA innebar som vi beskrivit tidigare att varje nyckeltals 

förmåga att prognostisera konkurs undersöks enskilt. Det har riktats kritik mot metoden 

eftersom det finns två stora risker med den; (1) att det existerar korrelation mellan 

nyckeltalen och (2) att den utvecklade modellen kan ge tvetydiga resultat. Att modellen 

kan ge tvetydliga resultat beror på att varje nyckeltal studeras individuellt vilket innebär 

att ett bolag kan ses som friskt baserat på vissa nyckeltal och som konkursmässigt 

baserat på andra nyckeltal (Dimitras et al., 1996, s. 495). Edmister (1972) menar vidare 

att en grupp av nyckeltal prognostiserar bättre än enskilda nyckeltal och att univariata 

metoder kanske därför är en otillräcklig metod att använda sig av. Beaver (1966, s. 100) 

uttalar själv att studien endast var tänkt som en startpunkt inom forskningsområdet och 

han föreslår att en bättre metod för att utveckla en konkursprognostiseringsmodell hade 

varit att använda en multipel diskriminant analys istället för hans univariata metod. 

 

Altman (1968) inspirerades av Beavers studie och valde att använda metoden multipel 

diskriminant analys. Här användes ett flertal nyckeltal tillsammans för att skapa en så 

pass träffsäker modell som möjligt och resultatet blev en modell med 95 procent 

träffsäkerhet ett år innan konkurs. Studien utfördes i USA och använde 33 konkursbolag 

och 33 friska bolag för att utveckla en modell för företag inom tillverkningsindustrin. 

Den färdiga modellen innehöll fem olika nyckeltal och är den modell vi tidigare 

redogjort för i 3.4.1. Modellen kallas Z-score och genom att fylla i ett företags 

individuella nyckeltal i formeln kan ett uttalande göras om företagets risk att gå i 

konkurs. Nedan visar vi modellen samt går igenom de olika nyckeltal som Altman fann 

hjälpsamma för att klassificera bolagen som friska bolag eller konkursbolag. 

Beskrivningarna av nyckeltalen är hämtade från Altman (1968, s. 594-595).  

 

Z = .012X1 + .014X2 + .033X3 - .006X4 - .999X5 

 

X1= (Kortfristiga tillgångar- Kortfristiga skulder)/Totala tillgångar 

Det här är ett nyckeltal inom kategorin likviditet. Altman testade tre olika 

likviditetsmått varav detta visade sig vara mest signifikant. Ett företag som upplever 

förluster (det vill säga ett företag som lättare bör drabbas av konkurs) kommer att 

minska sina kortfristiga tillgångar i relation till totala tillgångar. Därför fångar det här 

måttet skillnader mellan friska och konkursmässiga företag på ett signifikant sätt. 

 

X2= Balanserade vinster/Totala tillgångar 

Det här nyckeltalet tar hänsyn till företagets ålder. Ett ungt företag har inte haft lika 

mycket tid som ett äldre företag att bygga upp sina balanserade vinster vilket innebär att 

de unga företagen kommer att ha ett lägre värde på detta nyckeltal jämfört med de äldre 

företagen. Det här nyckeltalet talar därför emot unga företag och ger dem en högre 

sannolikhet för att klassas som konkursmässiga, något som speglar verkligheten 

eftersom unga företag lättare slås ut och går i konkurs på grund av konkurrensen från 

äldre etablerade företag. 

 

X3= EBIT/Totala tillgångar 

Det här nyckeltalet speglar hur bra företagets tillgångar är på att generera vinster, vilket 

Altman hävdar avgör hur goda möjligheter ett företag har att fortsätta sin verksamhet. 

Värdet på nyckeltalet bör skilja sig mellan friska bolag och konkursbolag och kan därför 

mycket väl användas i en modell vars uppdrag är att prognostisera och skilja de olika 

bolagen åt. 
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X4= Market value equity/Book value of total debt 

Det här nyckeltalet tar hänsyn till företagets marknadsvärde och har visat sig mer 

effektiv än liknande nyckeltal som inte tar hänsyn till marknadsvärdet. 

 

X5= Försäljning/Totala tillgångar 

Det här nyckeltalet tar hänsyn till hur bra företagets tillgångar är på att generera 

försäljning. Det som är särskilt intressant med det här måttet är att det inte visade sig 

vara signifikant på egen hand, men i kombination med de andra nyckeltalen i modellen 

blev det en av de mest signifikanta. Det här anser vi visar en fördel med MDA i 

jämförelse med DA - en grupp av nyckeltal kan tillsammans leda till en större 

träffsäkerhet än vad de kan göra enskilt. 

 

Grice och Ingram (2001) testade Altmans (1968) modell för att se om den kunde vara 

applicerbar i andra kontexter än vad den ursprungligen var utvecklad för. Grice och 

Ingram (2001) gjorde ett urval från populationen av företag i USA från blandade 

branscher för åren 1988-1991 och kom fram till följande slutsatser:  

 

1. Modellen är känslig för branscher, träffsäkerheten när den applicerades på 

företag inom tillverkningsbranschen (som modellen är utvecklad för) var 

signifikant högre (69,1 procent) än den var för hela urvalet (57,8 procent) som 

även inkluderade icke-tillverkningsfirmor. 

 

2. Modellen ska användas med försiktighet och om den ska användas i andra 

situationer än den utvecklades för bör viktningen av nyckeltalen uppdateras. 

 

De här slutsatserna förstärker antagandet vi bygger vår studie på: att det alltid finns 

behov av uppdaterade modeller för konkursprognostisering. Modeller är känsliga för 

andra situationer än vad den är utformad för, vilket innebär att modeller snabbt blir 

inaktuella och inte passar i andra länder eller klimat. 

 

Gu (2002) utvecklade en modell för restaurangbranschen i USA med 92 procent 

träffsäkerhet ett år före konkurs. Gu's färdiga modell innehöll endast två nyckeltal. Han 

förklarar att det här inte innebär att de friska bolagen och konkursbolagen endast skiljde 

sig åt i dessa variabler, utan snarare att den diskriminanta analysen visade att dessa två 

nyckeltal på egen hand kunde förutspå konkurser lika bra som om fler nyckeltal hade 

inkluderats (Gu, 2002, s. 38). Att använda en liten mängd nyckeltal kan även vara ett 

sätt att motverka korrelation och därmed öka reliabiliteten hos modellen, vilket stöds av 

Deakin (1972, s. 1491) som menar att en liten mängd noga valda nyckeltal kan vara lika 

användbara som en stor mängd, eftersom flera nyckeltal och speciellt de från samma 

kategori kan innehålla liknande information och därmed korrelera med varandra. Gu 

(2002, s. 37) visar att de två använda nyckeltalen var Totala skulder/Totala tillgångar 

samt EBIT/Totala skulder. EBIT är företagets vinst innan räntekostnader och skatter. De 

två nyckeltal Gu använde sig av kan klassificeras inom två olika kategorier; likviditet 

och lönsamhet vilket indikerar att de tillförde olika information till modellen. Det här 

faktumet visar att vi ska vara försiktiga vid valet av nyckeltal samt sprida dem över ett 

flertal olika kategorier av nyckeltal. Den kunskap vi också tar med oss från Gu´s studie 

innan vi skapar vår egen modell är att en modell med få nyckeltal kan vara pålitligare, 

enklare att använda och ha en lika hög träffsäkerhet som en modell med betydligt fler 

nyckeltal.  

 



30 
 

3.6.2 Logistisk regression 
Ohlson (1980) var den första forskaren att introducera logistisk regression som metod 

för att prognostisera konkurser. Ohlson utförde sin studie i USA på 2058 friska bolag 

och 105 bolag som gått i konkurs under perioden 1970-1976. Bolagen var industriella 

bolag som hade handlats på börsen minst tre år innan konkursen skedde. Ohlson (1980, 

s. 121) beskriver att de friska bolagen slumpmässigt valdes ut från ett företagsregister 

och att modellen hade en träffsäkerhet på 96 procent ett år före konkurs. 

 

Ohlson (1980, s. 121) fann att fyra nyckeltal var speciellt bra och dessa var 1) Storleken 

på företaget, 2) Totala skulder/Totala tillgångar 3) Vinst/Totala tillgångar samt 4) 

Sysselsatt kapital/Totala tillgångar. Träffsäkerheten för studien på 96 procent kan ses 

som hög i jämförelse med exempelvis Beavers (1966) träffsäkerhet på 87 procent eller 

Gu's (2002) träffsäkerhet på 92 procent. Vi ska förklara hur Ohlson kunde uppnå en så 

pass hög träffsäkerhet. I Ohlsons urval användes totalt 2163 företag, varav 105 

konkursföretag och 2058 friska företag. Ifall fördelningen av konkursbolag/friska bolag 

i den företagspopulationen som existerade i USA vid den här tidpunkten var 105/2058 

(cirka 4,8 procent) skulle det här vara ett proportionerligt stickprov, vilket är ett 

stickprov som uppvisar rätt proportioner av populationen, vilket i det här fallet skulle 

innebära att det finns många fler friska bolag än konkursbolag i ett samhälle. Grice och 

Ingram (2001, s. 8) menar att det här minimerar risken för feluppskattningar gällande 

typ 1 och typ 2 fel. Med minimerad risk för feluppskattningar kan träffsäkerheten ses 

som pålitligare, vilket talar till fördel för Ohlsons studie och höga träffsäkerhet. Beaver 

och Altman använde till skillnad från Ohlson oproportionerliga urval i sina studier, med 

lika många konkursbolag som friska bolag, vilket leder till att deras träffsäkerhet kan ha 

blivit snedvriden och därmed inte är jämförbar med träffsäkerheten från Ohlsons studie. 

 

Att Ohlsons modell uppnådde en sådan hög träffsäkerhet kan alltså bero på att han 

använde ett proportionerligt urval som gav en mer rättvisande bild av populationen. 

Zmijewski (1984, s. 63) gjorde en studie som visade att åtta av tio studier mellan 1968 

och 1983 hade en sämre förmåga att korrekt klassificera konkursbolag än friska bolag, 

vilket stöder hypotesen att Ohlsons urval med 19 gånger fler friska bolag än 

konkursbolag kan ha lett till en högre träffsäkerhet i jämförelse med andra studier. 

 

Zavgren (1985) utvecklade också en modell med logistisk regression. Studien 

genomfördes i USA på totalt 90 industriföretag, varav 45 konkursbolag och 45 friska 

bolag. Modellen hade en träffsäkerhet på 82 procent ett år innan konkurs. Studien 

använde sig av sju olika finansiella nyckeltal och undersökte förmågan att prognostisera 

konkurs upp till fem år innan händelsen. Zavgren (1985, s. 43) upptäckte att hon kunde 

utvinna en större mängd information från nyckeltalen ju närmare bolagen kom konkurs. 

Informationsmängden ökade från det femte året före konkurs till det första året med hela 

18 procent för konkursbolagen och 16 procent för de friska bolagen. I Zavgrens studie 

visade sig fyra nyckeltal vara överlägsna för perioden ett till två år innan konkurs. Dessa 

var; Skulder/totalt kapital, Likvida medel/Totala tillgångar, Kundfordringar/Lager samt 

(Kortfristiga tillgångar – Lager)/Kortfristiga skulder (Zavgren, 1985, s. 29). 

 

I sin modell prioriterade Zavgren att bolagen inte skulle missklassificeras. Vi har 

tidigare beskrivit att en forskare kan justera cut-off nivån i modellen för att minimera 

risken för typ 1 och typ 2 fel, och det var precis vad hon gjorde. Vi har tidigare nämnt 

att det här utgör en balansgång för forskaren - om en typ av fel ska minimeras ökar den 

andra typen av fel vilket i sin tur påverkar träffsäkerheten. 
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Hennes träffsäkerhet kan alltså ha påverkats negativt av att hon prioriterade att 

minimera risken för felklassificeringar. Ohlson (1980) som vi presenterade ovan 

utvecklade en modell med samma metod men rapporterade en mycket högre 

träffsäkerhet på 96 procent. Zavgren (1985, s. 42) menar att Ohlsons träffsäkerhet hade 

sjunkit till ungefär samma nivå som hennes (82 procent) om han också hade använt 

samma strategi som henne; att använda sin cut-off nivå för att prioritera minimering av 

felklassificeringar. Vad den här studien kan lära oss är att en viss prioritering i en 

modell kan innebära en bortprioritering av något annat. När vi skapar vår modell gäller 

det för oss ta ställning till om vi anser det vara mer värt med en hög träffsäkerhet som 

riskerar att felklassificera våra bolag i högre grad, eller om vi vill skapa en modell med 

en lägre träffsäkerhet som är mer robust mot en viss typ av felklassificeringar (typ 1 

eller typ 2 fel). 

 

Chi och Tang (2006) skapade en modell med 86 procent träffsäkerhet ett år innan 

konkurs, som utvecklades för att mäta kreditrisken för företag vid export och handel. 

Till detta användes information från 60 konkursbolag och 180 friska bolag som var 

spridda över sju olika asiatiska länder, bland annat Japan, Korea och Malaysia. Genom 

att använda fler friska bolag än konkursbolag menar Chi och Tang (2006, s. 19) att de 

försökte undvika olika fel som kan uppstå när alltför många konkursbolag används i 

stickprovet, det vi tidigare diskuterat som oproportionerligt stickprov. Totalt användes 

240 bolag varav hälften ingick i utvecklingsgruppen och hälften i kontrollgruppen. 

Deras modell utvecklades på en utvecklingsgrupp med träffsäkerheten 92 procent och 

validerades sedan på en kontrollgrupp med en träffsäkerhet på 86 procent. Dessa siffror 

tyder på en god förmåga att prognostisera konkurser i utvecklingsgruppen såväl som i 

kontrollgruppen, men en sak som är värd att uppmärksamma är att typ 1 felen steg från 

17 procent i utvecklingsgruppen till 31 procent i kontrollgruppen. Detta innebär nästan 

en dubblerad risk att felaktigt klassificera ett konkursmässigt bolag som friskt. Chi och 

Tang (2006, s. 20-21) nämner att en stor andel typ 1 fel kan orsaka kostnader som 

räntor, inkassoavgifter och advokatarvoden för företagets olika intressenter. En metod 

som minskar dessa fel är alltså önskvärd och är en stor anledning till att vi valde 

logistisk regression. 

 

Chi och Tang (2006, s. 23) menar att ett företag som går i konkurs ofta har hamnat i en 

dålig spiral som speglas i bolagets nyckeltal ett flertal år innan konkursen äger rum. De 

undersökte därför nyckeltal upp till tre år före konkursen för att se trender, och de kom 

likt Ohlson (1980) fram till att bolagets storlek var en faktor som signifikant skilde 

konkursbolag från friska bolag. De menar att en förklaring till detta kan vara att mindre 

företag lättare påverkas av förändringar i omgivningen än större bolag. I vår studie 

undersöker vi företag i liknande storlek och vi kommer därför inte att undersöka den här 

variabeln. 

 

3.6.3 Intelligenta metoder  
Huang et al. (2008) använde neurala Nätverk för att prognostisera konkursbolag. 

Studien använde 21 nyckeltal som Taiwan Securities & Futures Information Center 

angett skulle vara goda indikatorer för att visa den finansiella hälsan i ett företag. En 

annan forskare som använde NN var Raghupathi et al. (1991) som använde 13 nyckeltal 

som valdes utifrån vad andra studier visat vara populära och användbara nyckeltal för 

att prognostisera konkurser. 
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Ingen av de ovanstående forskarna angav vilka av dessa nyckeltal som de funnit vara 

bäst för att prognostisera konkurser. En anledning till att de inte förklarade detta tror vi 

beror på att ingen av deras studier fokuserade på att finna vilka nyckeltal som var bäst 

för att förutspå konkurs utan deras fokus låg snarare på att skapa ett neuralt nätverk som 

levererade en så pass hög träffsäkerhet som möjligt. Som vi tidigare har beskrivit har de 

neurala nätverken en lärande förmåga och denna förmåga gör att de kan finna vilka 

nyckeltal som är mest effektiva att använda för att prognostisera konkurser i företag. 

Faktumet att ett neuralt nätverk är programmerat för att lära sig att använda de nyckeltal 

som bäst prognostiserar konkurser kan ha varit en stor anledning till att de valt att inte 

uttala sig om vilka nyckeltal som hade bäst förmåga att prognostisera konkurser i deras 

studier.  

 

3.6.4 Nyckeltal 
I figur 5 nedan ses en sammanställning av de nyckeltal som de olika forskarna vi 

redogjort för i vårt teorikapitel har ansett vara bäst att skilja mellan konkursbolag och 

friska bolag. De här kommer att användas i vår studie för att skapa en modell med hjälp 

av metoden logistisk regression. Vi har valt att benämna nyckeltalen som ”N1, 

N2…N9”. När de nyckeltal som sedan ska användas i modellen har valts ut kommer de 

att ombenämnas som ”X1, X2…XN”. Vi valde att benämna dem annorlunda för att inte 

skapa förvirring i ett senare skede när modellen ska presenteras.  

 
 

FIGUR 5. SAMMANFATTANDE FIGUR ÖVER NYCKELTAL ANVÄNDA AV TIDIGARE FORSKARE (EGEN 

FIGUR) 

       
Courtis (1978) utvecklade en referensram för att klassificera nyckeltal i olika kategorier. 

Vi har valt att använda den här ramen för att dela in de olika nyckeltalen i kategorierna 

lönsamhet, ledningens prestation och solvens. Anledningen till att vi har valt att dela in 

våra nyckeltal i tre kategorier är eftersom olika nyckeltal bidrar med olika sorts 

information och vi vill sedan medvetet välja nyckeltal från samtliga kategorier för att 

fånga en så stor del av företagets verksamhet som möjligt. De nyckeltal som delades in i 

den första kategorin lönsamhet har som avsikt att visa om företaget har haft en 

Lönsamhet 

Ledningens prestation 

Solvens 

N6: Totala skulder/Totala tillgångar 

N7: (Kortfri. Tillgångar - Kortfri. 
Skulder)/Totala tillgångar 

(Kassaflöde/Totala skulder) 

(Marknadsvärde aktiekapital/Totala 
skulder) 

N8: Likvida medel/Totala tillgångar 

N9: (Kortfri. Tillgångar - Lager)/Kortfristiga 
skulder 

N5: Balanserat resultat/Totala tillgångar 

(Skulder/Totala aktiekapital) 

(Kundfordringar/Lager) 

N1: EBIT/Totala tillgångar 

N2: Försäljning/Totala tillgångar 

N3: EBIT/Totala skulder 

N4: Vinst efter skatt/Totala tillgångar 

N1: Altman (1968), Huang (2008) 

N2: Altman (1968), Raghupathi (1991) 

N3: Gu (2002) 

N4: Beaver (1966), Ohlson (1980)  

N5: Altman (1968), Raghupathi (1991) 

(Zavgren (1985)) 

(Zavgren (1985)) 

N6: Beaver (1966), Ohlson (1980), 
Raghupathi (1991), Gu (2002), Huang (2008) 

N7: Altman (1968), Ohlson (1980), 
Raghupathi (1991) 

(Beaver (1966)) 

(Altman (1968)) 

N8: Zavgren (1985), Raghupathi (1991) 

N9: Zavgren (1985) 
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tillfredställande avkastningsnivå när den har bedrivit sin verksamhet (Courtis, 1978, s. 

379).  De nyckeltal som delades in i ledningens prestation avser nyckeltal som hjälper 

till att avgöra hur effektivt ledningen i ett bolag presterar och omfattar exempelvis hur 

lång tid det tar för företaget att betala leverantörer, hur många gånger under året bolaget 

omsätter sitt lager och hur kostnadsstrukturen för verksamheten ser ut (Courtis, 1978, s. 

380). Den tredje kategorin av nyckeltal är solvens. Courtis (1978, s. 381) beskriver att 

de nyckeltal som passar i den kategorin uppvisar ett företags förmåga att betala sina 

skulder; såväl lång- som kortfristiga.  

 

Vi startade med utgångspunkten att undersöka samtliga nyckeltal i figuren, men vi insåg 

snabbt att vissa inte gick att använda. Dessa nyckeltal ses med kursiverad text i figur 5 

på föregående sida och vi valde bort dessa nyckeltal direkt då det antingen helt saknades 

information för att räkna ut dem, eller då det fanns för många bolag som saknade värden 

för nyckeltalet. Exempelvis fann vi att 48 procent av bolagen saknade värden för 

nyckeltalet Kundfordringar/Lager. Vi ansåg att detta nyckeltal vore föga användbart i en 

modell, då det inte kan användas på en stor andel bolag i vårt urval.  
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4 Praktisk metod 
I den här delen av studien ska vi beskriva hur vi har gått tillväga för att utveckla vår 

modell. Vi har valt att dela upp metodkapitlet i två delar: (1) Förberedelse och val av 

data och (2) Utveckling av modellen. Dessa illustreras närmare nedan. 
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Del 1- Förberedelse och val av data 

 

4.1 Statistikstöd  
Efter att vi hade läst ett flertal vetenskapliga artiklar om 

konkursprognostisering och skapat oss en uppfattning 

över området och de olika metoderna ansökte vi om 

statistikstöd. Vi ville få en större insikt i vilken process 

som låg framför oss och vad som faktiskt var möjligt att 

genomföra. Vi har haft handledning med Wilmer 

Prentius, Gabriel Wallin och Alexander Hofverberg vid 

totalt två tillfällen samt ett kortare möte. Det första 

tillfället var i början av mars. Under handledningen 

diskuterade vi med dem och fick vägledning om vilken 

metod som skulle kunna passa oss för att utveckla vår 

modell. Vi lämnade då vår ursprungliga plan, 

diskriminant analys, till förmån för logistisk regression. 

Det andra handledningstillfället bestod av närmare 

diskussion kring hur den logistiska regressionen är 

uppbyggd samt diskussion kring en justering av 

interceptet i modellen. De två första mötena skedde 

innan vi hade påbörjat skapandet av vår modell i 

statistikprogrammet SPSS. Från och med i början av 

april begärdes ingen mer handledning. Vi kände att vi 

kunde inhämta de statistikkunskaper vi behövde från olika statistikböcker och med hjälp 

av att testa oss fram i SPSS. Det sista mötet skedde efter att modellen var 

färdigutvecklad för att kontrollera att vårt justerade intercept var utfört på ett korrekt 

sätt. Det stöd vi erhöll under vårterminens träffar kan sammanfattas som diskussion 

kring den metod vi skulle välja och diskussion angående en justering av ett intercept i 

vår modell, något vi beskriver mer ingående under avsnitt 5.4.1.  

4.2 Insamling av data 
Här kommer vi att beskriva varför vi har valt sekundärdata framför primärdata samt 

vilka kanaler som har använts för att samla in det här datat.  

 

4.2.1 Primär och sekundärdata  
Datainsamling kan ske genom antingen primär- eller sekundärdata, eller en kombination 

av de båda (Dahmström, 2011, s. 111). I vår studie användes sekundärdata då vi 

samlade in vårt data. Den här metoden används naturligt av forskarna inom 

konkursprognostiseringsområdet, då nyckeltal som hämtas från årsredovisningar ligger 

till grund för modellutvecklingen. Dahmström  (2011, s. 111) beskriver att sekundärdata 

är data som finns insamlat sedan tidigare för ett annat ändamål än den specifika studien, 

men som fortfarande kan vara relevant för att besvara den aktuella frågeställningen. 

Dahmström  (2011, s. 111-130) menar vidare att det alltid bör utredas i vilken mån 

redan insamlat material kan ge svar på frågeställningen. Genom att inte samla in ett helt 

nytt set med data menar hon att det kan uppstå fördelar i form av såväl tids- som 

resursbesparande.  För vår studie använde vi affärsdatabaserna Affärsdata (hädanefter 

förkortat AD) och Retriever Business (hädanefter förkortat Retriever), vilka vi beskriver 

närmare i avsnitt 4.2.2. 
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Dahmström (2011, s. 130) menar att det kan uppstå nackdelar vid användande av 

sekundärdata eftersom det inte är insamlat för den specifika frågeställningen och 

därmed kan leda till inaktuellt data. I vår studie utgör inte risken att datat är oaktuellt i 

databaserna något särskilt problem och vi ska beskriva varför vi anser detta nedan. De 

använda databaserna AD och Retriever presenterar finansiell information för företag i 

form av årsredovisningar, bokslut och fördefinierade nyckeltal. Den här informationen 

är inte insamlad för någon specifik frågeställning utan kan användas för olika ändamål. 

Med stöd i detta faktum, samt att föregående forskare inom konkursprognostisering har 

använt samma sorts metod som oss, känner vi oss trygga i att detta är det bästa sättet för 

oss att samla in vårt data.   

 

4.2.2 Använda databaser 
Vi använde två olika databaser för vår datainsamling: AD och Retriever. Det finns 

främst två anledningar till att vi använde oss av två databaser. Den första anledningen 

utgjordes av att det var nödvändigt för oss att kunna skilja på konkursbolag och friska 

bolag. Retriever, som är den databas som för tillfället används av Umeå universitet 

saknade en viktig funktion som endast finns i AD. Ett par svenska studier, bland annat 

Linder och Norrbelius (2009), identifierade konkursbolagen genom att söka på 

tingsrättskoder i AD. Genom att söka på tingsrättskoder (nummer 20-25) är det möjligt 

att identifiera vilka svenska bolag som försatts i konkurs, vilket vi tänkte skulle förenkla 

vår urvalsprocess.  Vi stötte dock på ett problem. När vi försökte att söka efter 

konkursbolag i Retriever upptäckte vi att databasen inte hade funktionen att söka på 

tingsrättskoder, vi insåg därför att vi behövde access till den föregående databasen AD. 

Nedan kommer vi att beskriva de olika databaserna närmare.  

4.2.2.1 Affärsdata 
AffärsData är ett varumärke inom Newsline Group som är en del av Bisnodekoncernen. 

Bisnode är en koncern som specialiserar sig på kreditinformation, marknadsinformation 

samt affärsinformation och finns i 19 olika länder över världen (Bisnode, 2014). AD är 

en av tjänsterna som de tillhandahåller, där information om cirka 900 000 svenska bolag 

finns tillgänglig. Dahmström (2011, s. 71-72) menar att en bra ram ska uppdateras ofta 

för att innehålla aktuell information. I AD:s databas uppdateras informationen minst en 

gång per vecka och hämtas från bland andra Bolagsverket och SCB (AD, 2014). Umeå 

Universitet sa upp tjänsten AD i början av 2014 och ersatte den med Retriever. Vi var i 

stort behov av funktionen att söka på tingsrättskoder och vi var därför i kontakt med 

Mats Almqvist på Umeå Bibliotek och affärsansvarig Ulrik Böhm på AD som beviljade 

oss en månads tillfällig access till databasen under tidsperioden 2014-03-17 till 2014 -

04-17. 

 

Vi upplevde att söktjänsten AD var lätt att använda. En nackdel som vi upplevde med 

söktjänsten var att ett antal företag som inte passade in på våra sökkriterier inkluderades 

i urvalet, företag som exempelvis hade för hög omsättning eller för många anställda. Vi 

rensade bort dessa bolag och vi upplevde inga större bekymmer av detta, men vi kan 

konstatera att något fel måste ha existerat i sökfunktionen som gjorde att vissa bolag 

släpptes igenom felaktigt. En annan nackdel var att vi endast hade en tillfällig access 

vilket innebar en begränsad tillgång till funktioner i databasen. Vi kunde exempelvis 

inte exportera information om bolagen till Excel utan vi var tvungna att använda den 

andra databasen Retriever för denna uppgift. Det här anser vi var både är en för- och 

nackdel för oss eftersom det var en tidskrävande uppgift men samtidigt innebar det att 
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vi upplevde en ökad kontroll när vi hämtade och dubbelkollade vår information från två 

olika databaser. 

4.2.2.2 Retriever 
Retriever Business är en databas med information om 1,4 miljoner svenska företag i 

olika bolagsformer, databasen uppdateras varje vecka med cirka 100 000 förändringar 

(Retriever Business, 2014, s. 1). Retriever tillhandahåller en stor mängd information i 

form av organisationsnummer, styrelseinformation och årsredovisningar (Umeå 

Universitetsbibliotek [UB], 2014). De använder information från bland andra 

Bolagsverket, SCB och Skatteverket för att förmedla och förädla informationen ut till 

kund (Retriever Business, 2014, s. 3).  

 

Den största nackdelen som vi upplevde när vi arbetade i Retriever var att vi inte kunde 

söka på tingsrättskoder vilket var möjligt i AD. Retriever sorterar istället bolag som 

antingen aktiva eller inaktiva. Att ett bolag är aktivt behöver inte nödvändigtvis betyda 

att bolaget är friskt och ett inaktivt bolag behöver inte betyda att det är ett konkursbolag. 

I Retriever presenteras exempelvis ett bolag som har inlett konkurs eller likvidation 

fortfarande som aktivt. Det är först när konkursen eller likvidationen är avslutad som 

bolaget ändrar status till inaktiv (Retriever Business, 2014, s. 10). Det här gör det 

problematiskt att sortera ut de friska bolagen från konkursbolagen. Vi ville nämligen 

inte att ett bolag som har inlett sin konkurs eller likvidation skulle ingå i vårt urval som 

ett “friskt” bolag. Det här gjorde att Retrievers söktjänst var otillräcklig och att vi 

istället behövde använda AD.  

 

Vi upplevde samtidigt ett flertal fördelar med att använda tjänsten Retriever. Databasens 

exporttjänst gjorde det enkelt att erhålla all den information (såväl finansiell som icke-

finansiell) som vi behövde för att skapa vår modell. Retriever hade en användarvänlig 

funktion där all bolagsinformation fanns tillgänglig och enkelt kunde bockas i med ett 

knapptryck. Exempelvis kunde vi exportera såväl poster från resultat- och balansräkning 

som datum för anmärkning, anmärkningens status (exempelvis konkurs inledd, konkurs 

avslutad) och information om senaste bokslutsdatum. När vi hade samlat informationen 

om bolagen i AD gick det därför smidigt att använda Retriever för att söka upp bolagen 

och exportera den finansiella informationen om bolagen till Excel. Tillsammans 

innehöll de två databaserna alla de funktioner vi behövde för att kunna erhålla den 

bolagsinformation vi behövde för vår studie. 

4.3 Urval av enheter att studera 
Här kommer vi att beskriva vilken typ av urval vi har gjort, vilka sökkriterier som har 

använts, samt hur data för bolagen i urvalet har samlats in och delats in i en 

utvecklingsgrupp och en kontrollgrupp. 

4.3.1 Stratifierat slumpmässigt urval  
En studie kan genomföras genom antingen en total- eller urvalsundersökning 

(Dahmström, 2011, s. 75-76; Körner & Wahlgren, 2005, s. 22). Körner och Wahlgren 

(2005, s. 22) beskriver att en totalundersökning studerar hela den population forskaren 

egentligen vill undersöka, vilket är målpopulationen. Ibland kan den här populationen 

innefatta för många individer för att det ska vara rationellt att undersöka alla. 

Författarna föreslår då istället en urvalsundersökning. Dahmström (2011, s. 75-76) 

menar att det finns flera fördelar med en sådan undersökning; (1) det är tidsbesparande 

och (2) mer resurser och tid kan ägnas åt statistik och bortfallsundersökningar och 

därmed resultera i mer tillförlitliga resultat för studien.  
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En typ av urvalsundersökning är ett stratifierat urval vilket är det sorts urval vi använde 

oss av. Enligt Körner och Wahlgren (2005, s. 24) är det användbart att dela in 

populationen i ett antal stratan när storleken på dessa stratan skiljer sig åt. Det här är bra 

för att objekt från mindre grupper ska ha lika stor sannolikhet att komma med i ett 

(senare) slumpmässigt urval som objekt från större grupper. Bryman (2011, s. 186) 

menar vidare att stratifierade urvalstekniker endast passar då vi har tillgång till relevant 

information om stratifieringskriterierna samt om dessa är lätta att dela in i stratan och är 

uppenbara stratan. Vi anser att vår population är lämplig att stratifiera eftersom våra 

tänkta stratan konkursbolag och friska bolag; (1) skiljer sig åt stort i storlek med 305 

560 friska bolag och 4496 konkursbolag. Konkursbolagen hade därför inte haft lika stor 

möjlighet som de friska bolagen att komma med i vårt urval om vi hade utfört det helt 

slumpmässigt och; (2) är uppenbara stratan med ett klart kriterium: bolaget ska ha gått i 

konkurs eller ej.  

 

Vi anser att det är mycket viktigt att bolag från båda grupperna kommer med i vårt urval 

eftersom vi inte kan dra slutsatser om skillnader i nyckeltalen mellan de friska bolagen 

och konkursbolagen om de båda grupperna inte är representerade. Majoriteten av de 

studier som utförts inom konkursprognostisering har använt ett stratifierat urval för att 

representera de båda grupperna (se exempelvis Altman, 1968; Beaver, 1966; Gu, 2002). 

Dahmström (2011, s. 304) menar att forskaren i det stratifierade stickprovet hoppas få 

strata som med avseende på en viss variabel är homogena inom sig, men som skiljer sig 

mycket åt mellan grupperna. Vi hoppas att konkursbolagen och de friska bolagen 

kommer att ha en stor homogenitet inom sina vardera grupper avseende vilka nyckeltal 

som är värdefulla att använda för prognostisering, men gärna att det existerar stora 

skillnader mellan grupperna. Ett exempel på detta kan exempelvis vara nyckeltal som 

har höga värden för de friska bolagen och låga värden för konkursbolagen, eller vice 

versa. Det är dessa skillnader som vi vill använda oss av för att bygga en modell som 

kan urskilja de friska bolagen från konkursbolagen.  

 

Vi använde sedan ett totalurval för konkursbolagen och ett obundet slumpmässigt urval 

bland de friska bolagen för att erhålla vårt slutgiltiga urval. Ett obundet slumpmässigt 

urval ger alla individer i populationen samma sannolikhet att komma med i urvalet 

(Eliasson, 2006, s. 48; Körner & Wahlgren, 2005, s. 22). Eliasson (2006, s. 48) menar 

att ett sådant urval ger den högsta reliabiliteten för att uttala sig om populationen i sin 

helhet. Bryman (2012, s. 206) beskriver även att ett sådant urval ger en möjlighet att 

generalisera resultaten från studien till populationen. Ett stratifierat, obundet 

slumpmässigt urval ger alltså sina fördelar men det kommer även att leda till att vår 

modell får en ”felaktig bild” av verkligheten. Den verkliga fördelningen av 

konkursbolag i relation till friska bolag i populationen blir inte korrekt representerat, 

vilket leder till att modellen utvecklar ett felaktigt intercept. Vi kommer att lösa det med 

en justering av interceptet i modellen, vilket vi presenterar under avsnitt 5.4.1. 

 

4.3.2 Urvalsstorlek 
Populationen av små aktiebolag 2011-2013 består av totalt 4496 konkursbolag och 

305 560 friska bolag. Vi eftersträvar ett så stort urval som möjligt. Vi väljer därför att 

undersöka samtliga 4496 konkursbolag och matcha dem med lika många (4496) friska 

bolag. Nedan beskriver vi hur dessa bolag erhölls.  
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4.3.3 Sökkriterier 
Vårt urval innehöll aktiebolag som uppfyller EU:s kriterier för att klassas som ett 

mikro- eller småföretag. Enligt EU:s kriterier ska ett mikro- eller småföretag ha mindre 

än 50 anställda och en omsättning som är lägre än 10 miljoner euro (Europeiska 

kommissionen, 2006, s. 13). Vårt urval ska även innehålla lika många konkursbolag 

som friska bolag, detta är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt bland tidigare 

forskare inom såväl diskriminant analys, logistisk regression och neurala nätverk, så 

som Beaver (1966), Altman (1968), Zavgren (1985) samt Raghupathi et al. (1991).  

 

De sökkriterier vi använde kan ses i tabell 3 nedan. Vi valde att endast studera 

aktiebolag. En anledning till det här valet är att alla svenska aktiebolag är skyldiga att 

skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket (Bolagsverket, 2014), detta gör att 

informationen är lättillgänglig samt jämförbar mellan de olika bolagen. Det andra 

kriteriet som ska uppfyllas av bolagen som ingår i vår studie är att bolaget ska ha en viss 

storlek. Storleken på företaget avgörs av antalet anställda i bolaget och bolagets 

omsättning. Bolagets antal anställda ska vara mindre än 50, vilket i praktiken innebär 0-

49 anställda samt att bolagets omsättning ska vara 1 - 88604 tkr. Anledningen till varför 

vi valde att undersöka små aktiebolag beror främst på grund av den höga konkurrensen 

som existerar bland småföretag som beskrevs under avsnitt 1.1 och eftersom det har 

visat sig att småföretag har större risk att gå i konkurs vilket bland annat stöds av 

studien utförd av Beaver (1966). 

 

Den dag vi genomförde våra sökningar, den 25 mars 2014, var en euro värd 8,8604 

SEK (Sveriges Riksbank, 2014). Vi angav därför att omsättningen skulle vara mindre än 

88 604 tkr. Vi valde en undre gräns på 1 tkr eftersom vi märkte att företag som har 

mindre än 1 tkr i omsättning tenderar att sakna värden på en stor mängd nyckeltal. 

Eftersom värden på nyckeltalen är viktiga för att vi ska kunna skapa vår modell valde vi 

att exkludera dessa företag. Det sista kriteriet är att företaget ska ha lämnat in sitt 

senaste årsbokslut under 2011, 2012 eller 2013. Vi valde de här tre åren för att göra 

modellen så aktuell som möjligt tidsmässigt men samtidigt för att vi skulle erhålla ett 

stort urval av bolag vilket vi inte hade gjort om vi endast sökt på 1 år. En nackdel med 

att välja att inkludera 2013 är att det året fortfarande fylls på med nya bolag. Bolag med 

ett helt räkenskapsår, det vill säga 1 januari 2013 till 31 december 2013 har fram till den 

31 juli 2014 att lämna in sin årsredovisning (Bolagsverket, 2014). Vi anser inte att detta 

faktum skadar vår studies kvalitet, men det skulle kunna påverka möjligheten att 

replikera vår studie då det kan leda till att fler bolag än i originalstudien kommer med i 

urvalet om en ny sökning skulle göras.  

 

 
TABELL 3. VALDA SÖKKRITERIER (EGEN TABELL) 

Sökkriterier 

Bolagsform 

Aktiebolag 

Omsättning 

1-88604 tkr 

Antal anställda 

<50 stycken 

Senaste bokslut 

2011, 2012, 2013 
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Med de sökkriterier vi angav erhöll vi totalt 310 057 bolag. Genom att använda samma 

sökkriterier och dessutom söka på tingsrättskoderna 20 (konkurs inledd), 21 (konkurs 

avslutad) och 25 (konkurs pågår) som representerar konkursbolag fick vi reda på att 

4496 av de 310 057 bolagen var konkursbolag och resten, 305 560, var friska bolag. 

Genom att bifoga en textfil med organisationsnumren för de 4496 konkursbolagen i AD 

och välja “exkludera” kunde vi rensa bort alla konkursbolag när vi skulle söka efter de 

friska bolagen.  

 

4.3.4 Praktiskt urval - Utvecklingsgrupp och kontrollgrupp 
I vår studie gjordes två urval. Ett användes för att utveckla modellen, detta urval kallar 

vi utvecklingsgruppen. Det andra urvalet användes för att testa modellen, detta urval 

kallar vi kontrollgruppen. I vår utvecklingsgrupp använde vi 1 200 bolag och i vår 

kontrollgrupp använde vi 5 592 bolag. Vi kommer nedan att beskriva hur vi kom fram 

till storleken och bolagen i de två urvalen.  

 

I tabell 4 på nästa sida ses tillvägagångssättet för att bestämma urvalet. Steg 1 bestod av 

att manuellt kopiera de 305 560 friska bolagen och de 4496 konkursbolagen från AD in 

i en Excelfil. AD kunde visa 500 bolag per “träffsida” vilket innebar att det krävdes 611 

kopiera+klistra kommandon för att föra över de friska bolagen till Excel och endast nio 

stycken för konkursbolagen. Det var nödvändigt att föra över informationen om alla 

bolag eftersom vi ville göra ett slumpmässigt urval bland dem. I nästa steg bestämdes 

mängden bolag som skulle ingå i vårt urval, som tidigare nämnt ska bestå av lika många 

konkursbolag som friska bolag. Eftersom det finns färre konkursbolag än friska bolag 

var det mängden på dessa som satte gränsen för antal bolag. Vi eftersträvade ett så stort 

urval som möjligt och använde därför samtliga 4496 konkursbolag och slumpade sedan 

fram 4496 friska bolag i SPSS. Med hjälp av den inbyggda slumpgeneratorn i SPSS 

erhöll vi slumpmässigt valda bolag från nummer 1 till 305 560.  

 

I det tredje steget förde vi över de valda bolagens bolagsnummer till två olika textfiler; 

en för de friska bolagen och en för konkursbolagen. Vi använde sedan Retrievers 

funktion “Importera bolag från en textfil” för att automatiskt matcha och välja bolagen i 

databasen. Nästa steg bestod av att välja den finansiella information som behövdes för 

att räkna ut våra nyckeltal och sedan exportera informationen till Excel. Vi höll de 

friska bolagen och konkursbolagen åtskilda i olika Excel-ark under hela processen för 

att enkelt ha en god överblick av dem. I steg 5 räknade vi ut de nio olika nyckeltalen 

som vårt teorikapitel mynnade ut i. I nästa steg rensade vi bolagen på bortfall, en 

närmare beskrivning av det finns i avsnitt 4.4. Kvar fanns då 3396 konkursbolag och 

3465 friska bolag. För att behålla proportionerna mellan bolagen slumpade vi sedan i 

steg sju fram 3396 friska bolag i SPSS.  

 

I steg 8 hade vi 6792 bolag som skulle delas upp i ett utvecklingsurval och ett 

kontrollurval. I detta skede av vår urvalsprocess behövde vi göra ett val angående hur 

stort urval vi skulle använda för att utveckla vår modell. Urvalsstorleken är en central 

del i en studie och Bryman (2011, s. 191) menar att ett större stickprov ökar 

sannolikheten för en större precision i undersökningen och att ökningen är märkbar 

speciellt upp till en storlek på ungefär 1000 studieobjekt. Efter det blir ökningen mindre 

uttalad. Med stöd från Brymans argument beslutade vi oss för att minst 1000 bolag 

skulle ingå i vår studie. Vi ville ha en tillräckligt stor utvecklingsgrupp men samtidigt 

en så stor kontrollgrupp som möjligt och vi valde därför en utvecklingsgrupp på 1200 

bolag som vi i steg 9 slumpade fram. Dessa 1200 bolag överstiger de 1000 
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undersökningsobjekt som Bryman rekommenderade men lämnar ändå 5592 bolag kvar 

till vårt kontrollurval. För att göra vårt urval slumpmässigt valde vi att ännu en gång 

använda slumpgeneratorn i SPSS. Med hjälp av slumpgeneratorn erhöll vi 600 

slumpmässigt valda friska bolag från nummer 1 till 3396, och 600 slumpmässigt valda 

konkursbolag från nummer 1 till 3396. De resterande bolagen, totalt 5592 stycken, 

utgjorde i steg 10 vår kontrollgrupp.  

 

Urvalet steg-för-steg 

1. Kopierade de 305 560 friska bolagen och de 4496 konkursbolagen från AD in i en Excelfil  

2. Bestämde oss för storleken på urvalsgrupperna; konkursbolag (4496 stycken) samt friska bolag (4496 stycken) - Vi 
slumpade fram de 4496 friska bolagen i SPSS 

3. Förde över de valda bolagens bolagsnummer till textfiler - sökte på de här textfilerna i Retriever som automatiskt 
matchade samtliga bolag 

4. Exporterade bolagen samt den finansiella information som behövdes för uträkning av nyckeltalen till Excel 

5. Räknade ut nyckeltalen 

6. Rensade bolagen på bortfall, kvar var 3396 konkursbolag och 3465 friska bolag 

7. Slumpade 3396 friska bolag för att matcha mängden konkursbolag - totalt fanns då 6792 bolag 

8. Bestämde storlek för utvecklingsgruppen (1200 stycken) och kontrollgruppen (5592 stycken) 

9. Slumpade ut 1200 bolag, varav 600 friska bolag och 600 konkursbolag, till utvecklingsgruppen 

10. Resterande 5592 bolag, varav 2796 friska bolag och 2796 konkursbolag, blev kontrollgruppen 

TABELL 4. SAMMANFATTNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET FÖR ATT UTVINNA URVALET (EGEN 

TABELL) 

4.4 Bortfall  
Vi startade med ett urval på totalt 8992 bolag, varav hälften (4496) var konkursbolag 

och andra hälften (4496) var friska bolag. Vi hade satt upp vissa kriterier som bolagen i 

vårt urval skulle uppfylla, de bolag som inte uppfyllde kriterierna raderades och 

räknades som bortfall. Vi kommer att presentera dessa kriterier nedan i avsnitt 4.4.1. 

Efter att urvalet hade rensats på bolag som inte uppfyllde våra uppsatta kriterier återstod 

3396 konkursbolag och 3465 friska bolag.  Det totala bortfallet bestod alltså av 2131 

bolag. För att behålla proportionen 50/50 mellan konkursbolagen och de friska bolagen 

slumpade vi ut 3396 friska bolag och erhöll ett totalt urval på 6792 bolag, varav 1200 

slumpades ut till vår utvecklingsgrupp och resterande 5592 bolag tillhörde 

kontrollgruppen. 

 

4.4.1 Bortfallskategorier 
Vi arbetade med fem olika bortfallskategorier. Den första kategorin av bortfall består av 

bolag som saknade värden för nyckeltalen. Om ett bolag saknade ett värde som gjorde 

att ett nyckeltal inte kunde räknas ut, raderades bolaget från urvalet. Det andra bortfallet 

består av missklassificerade bolag, det vill säga “friska” bolag som har en 

konkursanmärkning, anledningen till att det fanns missklassificerade bolag i urvalet 

beror inte på ett fel i AD:s databas utan snarare på att konkursbolag hann inkluderas i 

sökningen bland de friska bolagen då det tog flera dagar för oss att samla in vårt data. 

Den tredje kategorin av bortfall består av bolag som inte uppfyllde våra sökkriterier 
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men som av någon anledning ändå kommit med i urvalet. När vi sökte efter vårt urval i 

AD specificerade vi att bolagen skulle ha mindre än 50 anställda och en omsättning 

mellan 1-88 604 (tkr) i omsättning. Det här för att de skulle klassas som småföretag 

enligt EU:s riktlinjer. Det fjärde bortfallet bestod av bolag som hade lämnat in sitt 

senaste bokslut efter tidpunkten för konkursanmärkning. Exempelvis ett företag som 

hade en anmärkning “konkurs inledd” datumet 2012-09-30 och som därefter hade 

lämnat in ett bokslut 2012-12-31, det vill säga tre månader efter konkursanmärkningen. 

Dessa bolag raderades eftersom vårt mål med modellen är att kunna prognostisera 

konkurs framåt i tiden och inte bakåt. Det femte och sista bortfallet består av bolag vars 

konkursanmärkning inträffar senare än 18 månader efter senast inlämnat bokslut. Vi har 

satt en gräns på 18 månader eftersom vi inte vill prognostisera för långt framåt i tiden. 

En närmare diskussion kring valet av antal månader finns i avsnitt 4.4.3.  

 

4.4.2 Branschinriktad modell - Otillräckligt data 
Tidigare studier har visat att det finns branschskillnader i nyckeltal och att 

branschinriktade modeller därför skulle kunna ge en högre träffsäkerhet (se exempelvis 

Platt & Platt, 1990). I Sverige delas företag in i branscher med hjälp av Svenskt 

Näringsgrensindelning (SNI). SNI är en femsiffrig kod som beskriver den aktivitet som 

bedrivs i företaget (SCB, 2014b). I början av vår studie ansåg vi att det vore intressant 

att utveckla en branschinriktad modell men vi valde att inte göra det på grund av två 

faktorer: (1) Ett bolag kan ha flera SNI-koder (SCB, 2014b) och kan därmed vara svårt 

att enhetligt klassificera till en bransch, (2) Ett problem i AD:s databas gör att så mycket 

som en tredjedel av bolagen faller bort vid sökning på SNI-koder. Särskilt stort är 

bortfallet bland konkursbolag där hela 98 procent försvinner. Vi anser därför att det 

hade varit svårt att få ett tillräckligt stort, representativt urval av bolag för att utveckla 

en branschinriktad modell. De utförda sökningarna och bortfallen kan ses nedan i tabell 

5 där den vänstra delen representerar samtliga år i AD:s databas och den högra delen 

den period vi har undersökt, 2011-2013. 

 

Friskt/Konkurs 
Alla år 2011-2013 

Utan SNI-
kod 

Med SNI-
kod 

Bortfall 
% Utan SNI-kod Med SNI-kod Bortfall % 

Konkursbolag 69727 1315 98% 4496 289 94% 

Friska bolag 352858 292564 17% 305569 291401 5% 

Alla bolag 422585 293879 30% 310065 291690 6% 

TABELL 5. BORTFALL MED SNI-KODER (EGEN TABELL) 

4.4.3 18 månader 
Vi beslutade oss för att ange en högsta gräns på 18 månader mellan ett bolags senaste 

bokslut och konkurs. Det innebar att ett företag endast fick vara med i vårt urval om det 

hade löpt maximalt 18 månader mellan den senast inlämnade årsredovisningen och 

företagets anmärkning (konkurs inledd, konkurs pågår, konkurs avslutad). Det här valet 

innebär att vår modell prognostiserar konkurs upp till ett och ett halvt år före händelsen 

inträffar. Vi ska med utgångspunkt från tabell 6 på nästa sida visa vilka företag som 

kommer med i urvalet. Ett företag med ett räkenskapsår 2011-01-01 till 2011-12-31 har 

sitt senaste bokslut vid räkenskapsårets slut, det vill säga 2011-12-31. Det här företaget 

får vara med i urvalet om det har en anmärkning som inträffar senast 18 månader efter 

det här datumet, det vill säga senast 2013-06-30. Det finns även två andra exempel i 

tabellen med en liknande princip men annorlunda räkenskapsår.  
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Räkenskapsår Senast tillåtna konkursanmärkning för urval 

2011-01-01 - 2011-12-31 2013-06-30 

2011-05-01 - 2012-04-30 2013-10-31 

2011-09-01 - 2012-08-30 2014-02-28 

TABELL 6. FÖRETAG SOM INKLUDERAS I URVALET (EGEN TABELL) 

Det finns två anledningar till att vi har valt en gräns på 18 månader. Den första är att 

den största delen av företagen i vårt urval, 75 procent, ligger under den här gränsen på 

18 månader. Resterande 25 procent ligger över 18 månader med en stor spridning med 

ett högsta värde på 30 månader. Vi ansåg att det fanns en risk att vår modell skulle få en 

sämre prognostiseringsförmåga om vi skulle prognostisera friska bolag och 

konkursbolag långt i förtid, mer än 18 månader framåt i tiden. Modellerna bygger på 

skillnader i nyckeltal mellan friska bolag och konkursbolag och dessa skillnader har 

visat sig öka ju närmare konkursen företaget kommer (se exempelvis Chi & Tang, 2006; 

Zavgren, 1985). Vi inser att det kan vara värdefullt för företagets intressenter att 

använda sig av en konkursprognostiseringsmodell som kan prognostisera ett 

konkursbolag en lång tid i förväg, exempelvis tre år innan en konkurs inträffar. Vi inser 

att en sådan modell kan vara värdefull för företagets intressenter eftersom den bidrar 

med möjligheten att vidta förberedande åtgärder inför företagets kommande konkurs, 

risken med en sådan modell är dock att den kraftigt försämrar modellens träffsäkerhet. 

 

Zavgren (1985, s. 43) utvecklade en modell med logistisk regression och visade att hon 

kunde utvinna en större mängd värdefull information från bolagens nyckeltal ju närmare 

bolagen kom sin egen konkurs. Informationsmängden ökade från det femte året före 

konkurs till det första året med hela 18 procent för konkursbolagen och 16 procent för 

de friska bolagen. Vi ville ha en modell som var så träffsäker som möjligt och vi valde 

därför att fokusera på ett kortare tidsspann med ett urval på ett stort antal bolag. Vi ville 

utveckla modellen på majoriteten av bolagen och därmed säkerställa att modellen kunde 

användas för att prognostisera konkurs upp till ett och ett halvt år i förväg.  

 

4.5 Sammanfattning av del 1 - Förberedelse och val av data 
I den här delen har vi beskrivit hur vi förberedde oss för studien och hur urvalet av 

enheter att studera gick till. Vi startade med att möta tre statistikkunniga personer för att 

få en överblick av processen vi hade framför oss. Sedan bestämde vi genom vilka 

kanaler vi skulle samla in data, AD och Retriever. Vi bestämde vilka sökkriterier vi 

skulle använda för att erhålla det urval vi ville ha. Sedan samlade vi in datat och 

hanterade det bortfall som uppstod. Vi kommer nu att gå vidare och beskriva hur 

modellen utvecklades.  
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Del 2 – Utveckling av modell 

4.6 Bekanta sig med datat 
Pallant (2010, s. 63-64) menar att det är viktigt 

att få en klar bild av datat för att eventuellt 

kunna bearbeta det för följande analyser. Nedan 

kommer vi att beskriva de två huvudsakliga 

saker vi har granskat och bearbetat, vilka är (1) 

Normalitet (fördelning) och (2) Outliers. 

4.6.1 Normalitet  
Det första vi väljer att granska är om vårt data 

är normalfördelat. Ett flertal statistiska tester 

och metoder kräver normalfördelning på datat. 

När fördelningen är undersökt kan passande 

tester och metoder väljas. Att vårt data är 

normalfördelat betyder närmare bestämt att 

värden på våra nyckeltal är normalfördelade. 

Tabachnick och Fidell (2006, s. 81) menar att 

ett bra verktyg för att avgöra om datat är 

normalfördelat är att presentera det i ett 

histogram. Pallant (2010, s. 64) stödjer att datat 

lättast granskas i ett histogram men tillägger 

även att det finns användbara test i SPSS för att utvärdera normaliteten: Kolmogorov-

Smirnov och Shapiro-Wilk. För ett urval med få observationer rekommenderar Razali 

och Wah (2011, s. 32) att Shapiro-Wilk används. Razali och Wah (2011) utförde ett test 

där de provade Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk och två andra test för urval med 

upp till 2000 observationer och fastställde att Shapiro-Wilk var mest effektivt bland 

färre observationer medan Kolmogorov-Smirnov testet gav en rättvisande bild först när 

urvalsstorleken närmade sig 2000 observationer. Eftersom våra två urval i 

utvecklingsgruppen består av 600 friska respektive 600 konkursdrabbade bolag visste vi 

att Kolmogorov-Smirnov testet inte skulle vara effektivt för att avgöra ifall det existerar 

normalfördelning. När vi utvärderade normaliteten valde vi därför att främst fokusera på 

grafiska bilder i form av histogram, men även genom att kombinera det med Shapiro-

Wilk testet. 

 

Vi undersökte nio olika nyckeltal i utvecklingen av vår modell och undersökte således 

vardera av nyckeltalen för att se om deras värden var normalfördelade. Eftersom 

bolagen tillhör två olika grupper (friska bolag och konkursbolag) vars värden på 

nyckeltalen vi förväntar oss kommer att innehålla stora skillnader skulle det inte vara 

lämpligt att testa om värden på nyckeltalen är normalfördelade för alla bolag 

tillsammans. Om det existerar stora skillnader i nyckeltalen kommer detta att resultera i 

en snedfördelad kurva. Vi valde därför att testa om det existerar normalfördelning för 

konkursbolagen och de friska bolagen var för sig. För att avgöra om värden för de olika 

nyckeltalen var normalfördelade utförde vi totalt 18 normalitetstest i SPSS: ett för varje 

nyckeltal vilket innebar att vi utförde nio normalitetstest för de friska bolagen och nio 

normalitetstest för konkursbolagen.  

 

 
 



45 
 

Histogram 
Tabachnick och Fidell (2006, s. 81) menar att ett bra verktyg för att avgöra om datat är 

normalfördelat är att presentera det i ett histogram. I histogrammet presenteras de olika 

värden nyckeltalet kan anta på X-axeln och frekvensen av bolag som antagit ett 

specifikt värde på Y-axeln. I figur 6 nedan ses en normalfördelad kurva. Moore (2009, 

s. 52) beskriver en helt normalfördelad kurva som en kurva där medianen och 

medelvärdet är detsamma. Det här innebär att medianen existerar precis på mitten av 

den normalfördelade kurvan och att hälften av observationerna ligger till vänster om den 

här punkten och hälften av observationerna ligger till höger.  

                 
FIGUR 6. NORMALFÖRDELNINGSKURVA, KÄLLA: STATLECT, NORMAL DISTRIBUTION (2014) 

Vi ska visa histogram för två av våra nyckeltal i modellen som är slumpmässigt utvalda, 

för att illustrera huruvida våra nyckeltal generellt sett är normalfördelade eller ej. I figur 

7 på nästa sida ses histogram för N5: Balanserat resultat/Totala tillgångar och N6: 

Totala skulder/Totala tillgångar. Ingen av nyckeltalen visar en tydlig normalfördelning. 

Moore (2009, s. 52) menar att medelvärdet och medianen är detsamma i en helt 

normalfördelad kurva. För N5 är medelvärdet för de friska bolagen 0.1461 och 

medianen 0.1059. Det här innebär att medelvärdet är högre, vilket gör att kurvan lutar 

mer åt höger än en normalfördelad. För konkursbolagens N5 är medelvärdet 0.0235 och 

medianen 0.0021. Eftersom medelvärdet är större än medianen gör det att kurvan har sin 

tyngdpunkt åt vänster. Om vi inte hade justerat extrema outliers hade den här effekten 

varit ännu större. För diskussion om justering av outliers se avsnitt 4.6.2. För det här 

nyckeltalet fanns det 109 bolag som hade extrema värden, med det lägsta på -145.50 

och det näst lägsta på -94.53, som sedan justerades till -0.27. Om dessa outliers inte 

hade justerats hade det lett till en ännu större påverkan på medelvärdet vilken hade gjort 

att kurvan skulle ha lutats ännu mer åt vänster. Vi kan konstatera att nyckeltal N5 inte 

verkar vara normalfördelat. För nyckeltal N6 är medelvärdet för de friska bolagen 

0.5750 och medianen 0.5549. Vid en första anblick på dessa värden verkar nyckeltalet 

normalfördelat, men vid en blick på histogrammet kan vi konstatera att kurvan är 

kraftigt snedfördelad till vänster. Nyckeltal N6 uppvisar ett medelvärde för 

konkursbolagen på 1.0128 och en median på 0.9224. Här lutar kurvan åt höger, och den 

höga stolpen längst bort kan även den förklaras av justeringen av extrema outliers som 

trots allt gjort kurvan mer normalfördelad än vad den tidigare varit. Ingen av dessa 

nyckeltal verkar vara normalfördelade men nedan under rubriken ”Normalitetstest” ska 

vi bekräfta det här genom att undersöka nyckeltalen närmare i en statistisk analys av 

normalfördelningen.  
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FIGUR 7. HISTOGRAM SOM ILLUSTRERAR FÖRDELNINGEN FÖR NYCKELTAL N5 OCH N6 (EGEN 

FIGUR)  

Histogram för alla nyckeltal kan ses i appendix 1 där vi inte kan se någon tydlig 

normalfördelning för något av våra nio nyckeltal varken för de friska bolagen eller 

konkursbolagen. Det här bekräftar diskussionen i teorikapitlet, som säger att det är 

vanligt att nyckeltal inte är normalfördelade. Vi anser att informationen i appendix 1 

även kan användas för andra syften än att avgöra normalfördelning. Exempelvis kan en 

intressent från ett företag granska medelvärden och medianvärden i appendix 1 för att 

avgöra om värdet på det egna nyckeltalet är högre eller lägre än genomsnittet. Det vill 

säga om företaget tenderar att ha värden som ligger närmare de friska bolagen eller 

konkursbolagen. Vi ska gå vidare med ett statistiskt normalitetstest för att bekräfta de 

slutsatser vi har gjort från det grafiska testet. 

 
Normalitetstest 
Resultatet från det genomförda Shapiro-Wilk testet ses i tabell 7 nedan. Vi har även valt 

att visa värden från Kolmogorov-Smirnov som ett ytterligare stöd för att vårt data inte 

är normalfördelat. Som vi nämnde under avsnitt 4.6.1 fastställde Razali och Wah (2011, 

s. 27-29) att det här testet ger en rättvisande bild först när urvalsstorleken närmar sig 

2000 observationer, varför vi inte ska förlita oss för mycket på det resultatet. Pallant 

(2010, s. 63) menar att Shapiro-Wilk testet som utförs i SPSS ska tolkas med 

försiktighet vid tester av ett större urval: det är nämligen inte ovanligt att testet visar att 

datat inte är normalfördelat fast det i själva verket kan vara det. Testen bör därför 

användas i kombination med grafiskt data, exempelvis som vi gjorde i det ovanstående 

avsnittet med histogrammen. 

 

 
TABELL 7. NORMALITETSTEST FÖR DE NIO OLIKA NYCKELTALEN (EGEN TABELL) 

Friska bolag Konkursbolag Friska bolag Konkursbolag

N1: EBIT/Totala tillgångar 0 0 0 0

N2: Försäljning/Totala tillgångar 0 0 0 0

N3: EBIT/Totala skulder 0 0 0 0

N4: Årets resultat/Totala tillgångar 0 0 0 0

N5: Balanserat resultat/Totala tillgångar 0 0 0 0

N6: Totala skulder/Totala tillgångar 0 0 0 0

N7: (Kortfri.Tillgångar-Kortfri.Skulder)/Totala tillgångar 0,001 0 0 0

N8: Likvida medel/Totala tillgångar 0 0 0 0

N9: (Kortfri.Tillgångar-Lager)/Kortfri.Skulder 0 0 0 0

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Signifikans Signifikans

                    Mean: 0,1461 

Median: 0,1059 

                    Mean: 0,0235 

Median: 0,0021 

                    Mean: 0,5750 

Median: 0,5549 

                    Mean: 1,0128 

Median: 0,9224 
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Båda testen är utformade i hypotesform, där nollhypotesen är att datat är normalfördelat. 

Om resultatet (signifikansen) understiger 0.05 förskastas hypotesen vilket innebär ett 

antagande om att datat inte är normalfördelat (Pallant, 2010, s. 63). I tabell 7 på 

föregående sida kan vi se att samtliga av våra nyckeltal understeg gränsen 0.05 för såväl 

Shapiro-Wilk som Kolmogorov-Smirnov. Den enda siffran som skiljer sig från de andra 

är Kolmogorov-Smirnov testet för friska bolag gällande nyckeltalet N7: 

(Kortfri.Tillgångar-Kortfri.Skulder)/Totala tillgångar. Här visas värdet 0.001. Resultatet 

understiger klart gränsen för hypotestestet som var 0,05 och i histogrammet i appendix 

1 kan vi se att nyckeltalet inte har en normalfördelningskurva. Det här stärker vår 

grafiska analys att vårt data inte är normalfördelat.  

 

Att våra nyckeltal inte är normalfördelade är ett tecken på att det var ett bra val att inte 

använda diskriminant analys som metod för att utveckla vår modell. Ett av kraven för 

diskriminant analys är att normalfördelning ska existera för variablerna (nyckeltalen) för 

att modellen ska ge en god prognostiserande förmåga. Att det ska existera 

normalfördelning för värden i nyckeltalen är inte ett krav när vi använder oss av 

metoden logistisk regression. 

 

4.6.2 Outliers 
Tabachnick och Fidell (2006, s. 72) beskriver en outlier som en punkt med ett sådant 

extremt värde att den kommer att "störa" den statistiska analysen. I figur 8 nedan i 

vänster bild ses en linjär regression som har byggts upp med hjälp av 16 observationer 

varav en av dem är en outlier. Den skattade linjen anpassar sig efter samtliga punkter, 

och det här resulterar i att modellen får en "poor fit" med en korrelationskoefficient r på 

enbart 0.4. För ett linjärt samband som det nedan beskriver Dahmström (2011, s. 228) 

att r visar hur väl modellen kan beskriva Y. Ett värde på r som är -1 eller 1 skulle 

innebära att modellen beskriver Y perfekt. Outliern i figuren nedan förstör modellens 

förmåga och leder till en förklaringsgrad på enbart 0.4. Tabachnick och Fidell (2006, s. 

73) beskriver vidare att outliers kan leda till både typ 1 och typ 2 fel och leder till att 

den skapade modellen inte går att generalisera på något annat data än ett sådant med 

precis likadana outliers.  
 
 

 

FIGUR 8. PÅVERKAN AV OUTLIERS, KÄLLA: LAERD STATISTICS, PEARSON PRODUCT-MOMENT 

CORRELATION (2013) 
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Tabachnick och Fidell (2006, s. 74-77) menar att en boxplot är ett bra sätt att upptäcka 

outliers, och att det finns flera sätt att hantera en outlier när den väl är upptäckt. Det 

finns alltid en risk att en outlier är felaktigt inmatat data eller faktiskt inte tillhör den 

tänkta populationen och då kan punkten raderas utan förluster. I fallet ovan kan det 

tänkas att så är fallet, och efter att outliern raderades höjdes korrelationskoefficienten r 

från 0.4 till 0.7 vilket ökade modellens förmåga att förklara Y. En outlier kan även höra 

till den tänka populationen, och därmed vara en riktig del av datat men ge nackdelar i 

form av en modell med "poor fit" som inte går att generalisera. I det här fallet föreslår 

Tabachnick och Fidell (2006, s. 77) att steg ska genomgås som minskar deras påverkan 

på datat, exempelvis att justera dessa outliers så att de fortfarande är avvikande men 

långt mindre än vad de var tidigare. Det här kan göras genom att tilldela punkten ett 

värde som är en enhet större (eller mindre) än nästa punkt som inte är så avvikande. Vi 

har valt att använda det här tillvägagångssättet, och behållit punkter som är outliers, 

men justerat de som är extrema. Det har i praktiken inneburit att vi har tilldelat 

nyckeltalet det högsta (minsta) möjliga värdet som gör att de inte längre är extrema 

outliers. Tabachnick och Fidell (2006, s. 77) menar att det här ofta är ett attraktivt 

alternativ, men att det inte ger en lösning på multivariata outliers som är outliers på 

grund av att de har en konstig kombination av värden. Vi ska använda ett exempel för 

att visa vad vi menar; Ett svar som visar "tretton år" kan vara normalt men kombinerat 

med "körkort" utgöra en outlier. Det finns alltså en risk för att vårt data fortfarande 

innehåller den här typen av outliers som kan skada vår utvecklade modell.  
 

Pallant (2010, s. 63) beskriver hur en boxplot ska tolkas. I den högra delen av figur 9 

nedan kan vi se en boxplot. Rektangeln representerar 50 procent av observationerna, det 

vill säga att den undre gränsen visar den 25 percentilen, strecket i boxen medianvärdet 

och den övre gränsen den 75 percentilen. Strecken som går ut från boxen visar det lägsta 

och det största värde som inte är outliers. Outliers visas med runda cirklar och extrema 

outliers visas med stjärnor. När vi granskade våra data i boxplots upptäckte vi att alla 

nyckeltal förutom N8: Likvida medel/Totala tillgångar hade många extrema outliers. Ett 

exempel är N5: Balanserat resultat/Totala tillgångar som vi kan se i figur 9 nedan. 

Bilden till vänster visar nyckeltalet före någon justering för outliers, och bilden till 

höger visar nyckeltalet efter en justering. För det här nyckeltalet fanns det 109 bolag 

som hade extrema värden. De mest extrema återfanns bland konkursbolagen, vilka ni 

kan se i den högra boxploten, med det lägsta värdet på -145.50 och det näst lägsta -

94.53. Dessa justerades sedan till -0.27, det lägsta möjliga värdet utan att de skulle bli 

extrema outliers. Resterande nyckeltal och justeringar för outliers kan ses i appendix 2, 

där nyckeltalet före justering även där syns till vänster och efter justering till höger.  

 

 
FIGUR 9. NYCKELTAL N5 JUSTERAT FÖR OUTLIERS (EGEN FIGUR) 
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4.7 Nyckeltal som ska bilda modellen 
Vi har nu kommit till den sista delen av den praktiska metoden. Här kommer vi att 

presentera hur vi gick tillväga och vilka faktorer vi tog hänsyn till när vi bestämde vilka 

nyckeltal som skulle bilda vår modell.  

 

Statistikprogram, och logistisk regression, har vissa inbyggda metoder för att avgöra 

vilka variabler som bör inkluderas i en modell. Ett exempel är ”Forward procedure” där 

samtliga nyckeltal ges till programmet och sedan inkluderas nyckeltal i modellen allt 

eftersom (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 456). Pallant (2010, s. 168) menar att dessa 

metoder har blivit kritiserade eftersom inkluderandet av nyckeltal bestäms på helt 

statistiska grunder (exempelvis att nyckeltalet är signifikant), och Tabachnick och Fidell 

(2006, s. 456) kritiserar vidare att när en variabel väl är inne i modellen, kommer den att 

stanna kvar där oavsett hur den fungerar ihop med de nyckeltal som senare läggs till.  

 

Vi testade den här metoden men upplevde även problem med att SPSS använde, enligt 

våra preferenser, för många variabler. Träffsäkerheten och graden av förklaring ökade 

för varje ytterligare nyckeltal som inkluderades, men efter ett visst antal ökade den så 

marginellt lite att det enligt oss inte rättfärdigade att ha ett ytterligare nyckeltal i 

modellen för att ge en sådan liten ökning i precisionen. Vi ville prioritera en modell 

med färre nyckeltal och en större användarvänlighet. Såväl Tabachnick och Fidell 

(2006, s. 456) samt Pallant (2010, s. 168) rekommenderar att inte förlita sig på datorns 

rekommendationer utan istället använda andra tester för att själv bestämma vilka 

variabler som bör vara med. Vi gjorde det här genom att först titta på nyckeltalens 

statistiska signifikans, deras förklaringsgrad (Cox & Snell R Square och Nagelkerke R 

Square) samt testa hur mycket bättre (sämre) modellen blev vid inkluderande 

(exkluderande) av de olika nyckeltalen. Med det i grunden testade vi oss sedan fram 

mellan 100-tals kombinationer av nyckeltal för att hitta den kombination som bäst 

kunde förutspå konkurs. Vi tog hänsyn till främst tre punkter när vi valde vilka 

nyckeltal som skulle inkluderas, dessa kommer att presenteras i följande ordning:  

 

1. Korrelation och Multikollinearitet 

2. Nyckeltalens statistiska signifikans 

3. Pseudo R
2 

och träffsäkerhet 

 

4.7.1 Korrelation och Multikollinearitet 
Korrelation mäter riktningen och styrkan mellan två kvantitativa variabler (Moore, 

2009, s. 111). I vår studie utgörs de kvantitativa variablerna av de olika nyckeltalen. 

Dahmström (2011, s. 226) beskriver att korrelationen uttrycks som ett nummer mellan -

1 och 1 som antas då ett perfekt negativt respektive positivt linjärt samband föreligger. 

Vidare beskrivs att värden nära 0 indikerar ett svagt linjärt samband, vilket även stöds 

av Moore (2009, s. 113). 

 

I den modell vi utvecklar vill vi ha så liten korrelation som möjligt mellan våra 

nyckeltal. En hög korrelation mellan nyckeltalen betyder nämligen att nyckeltalen mäter 

i stort sett samma sak (Körner & Wahlgren, 2000, s. 360). Om två variabler har en stor 

korrelation poängterar Körner och Wahlgren (2000, s. 360-361) starkt att endast en av 

dessa variabler ska användas i modellen, för om båda skulle inkluderas uppstår ett 

problem som kallas multikollinearitet. Sammanfattningsvis skulle nyckeltal som har en 

hög korrelation mäta i stort sett samma sak och därmed skulle inkluderandet av båda 
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nyckeltalen tillsammans inte bidra väsentligt till modellens förmåga att prognostisera 

konkurs.   

 

Korrelation mäts vanligtvis mellan två variabler åt gången och kallas då för enkel 

korrelation (Moore, 2009, s. 113). Vi undersökte nio nyckeltal för vår modell vilket 

resulterade i totalt 36 olika korrelationsmått som kan ses i korrelationsmatrisen i 

appendix 3. Pallant (2010, s. 158) menar att en lämplig acceptabel nivå för korrelation 

mellan nyckeltal är 0.7. Det vill säga att två nyckeltal med en korrelation som är högre 

än 0.7 skulle korrelera för mycket varav ett nyckeltal bör exkluderas. I 

korrelationsmatrisen kan det urskiljas att när vi utformade vår modell så hade vi fyra par 

av nyckeltal som korrelerade starkt med varandra. Nyckeltalen och deras mått av 

korrelation är sammanfattade i tabell 8 nedan.  

 

Nyckeltal 1 Nyckeltal 2 Korrelation 

N1: EBIT/Totala tillgångar N3: EBIT/Totala skulder 0,804 

N1: EBIT/Totala tillgångar N4: Årets resultat/Totala tillgångar 0,912 

N3: EBIT/Totala skulder N4: Årets resultat/Totala tillgångar 0,705 

N6: Totala skulder/Totala tillgångar N7: (Kortfri.Tillgångar-Kortfri.Skulder)/Totala tillgångar 0,763 

TABELL 8. NYCKELTAL MED HÖG KORRELATION (EGEN TABELL) 

Vi kan konstatera att det finns nyckeltal som korrelerar med varandra vilket skulle 

kunna skapa problem med multikollinearitet i en utvecklad modell. Som vi nämnt 

används en enkel korrelation i korrelationsmatrisen vilket innebär att den bara mäter 

korrelationen mellan två variabler åt gången. Att granska den enkla korrelationen i en 

korrelationmatris kan visserligen ge en indikation på om det finns nyckeltal som 

korrelerar med varandra och som skulle vara olämpliga att inkludera tillsammans i en 

modell, men den hjälper oss inte att svara på hur fler än två olika nyckeltal fungerar 

tillsammans i en modell.  

 

Pallant (2010, s. 158) nämner att det finns ett användbart sätt att mäta den multipla 

korrelationen, som är den korrelation som leder till multikollinearitet i en modell. För 

att undersöka hur fler än två nyckeltal skulle fungera tillsammans i en modell använde 

vi enligt Pallant’s rekommendation en så kallad multikollinearitetstabell. Det här görs 

genom att skapa en modell med samtliga nyckeltal som sedan analyseras i SPSS där 

deras multipla korrelation i den aktuella modellen utvärderas.  

 

I tabell 9 på nästa sida kan vi utläsa information om våra nio nyckeltal, där den 

intressanta kolumnen är “Tolerance”. Pallant (2010, s. 158) beskriver att toleransen kan 

tolkas som en indikator för den multipla korrelationen mellan de variabler som ingår i 

modellen. Vidare beskriver Pallant (2010, s. 158) att måttet mäts som 1 minus 

korrelationen vilket innebär att en korrelation på 0.7 resulterar i ett toleransvärde på 0.3. 

Ett lågt värde på toleransen indikerar alltså en hög multipel korrelation och ett högt 

värde en låg multipel korrelation. För att modellen inte ska drabbas av hög 

multikollinearitet vill vi att de nyckeltal som vi använder i modellen ska ha ett högt 

värde på toleransen. Vi tillämpar samma gränsvärden för korrelationen som vi gjorde 

för den enkla korrelationsmatrisen och kommer att betrakta nyckeltal med ett 

toleransvärde på mindre än 0.3 som ett olämpligt nyckeltal att använda i vår modell. Det 

innebär att nyckeltal med ett lågt toleransvärde kan behöva exkluderas från modellen. 

Om nyckeltalet exkluderas kan det leda till ett “bättre” toleransvärde för övriga 

nyckeltal. 
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I tabell 9 nedan kan vi utläsa att tre nyckeltal har en tolerans som understiger vår 

acceptabla nivå på 0.3. Toleransen anges inom parentes efter respektive nyckeltal. 

Dessa är: N1 (0.111), N4 (0.139) samt N6 (0.249). Det finns även två nyckeltal som 

ligger nära gränsen: N3 (0.314) och N7 (0.365). Vi kan konstatera att det här är samma 

nyckeltal som visade en hög korrelation i den enkla korrelationsmatrisen.  

 

 
TABELL 9. MULTIKOLLINEARITET FÖR DE NIO NYCKELTALEN (EGEN TABELL) 

 

Analys av korrelationen mellan nyckeltalen 

Figur 10 på nästa sida visar de nio undersökta nyckeltalen, där korrelerande nyckeltal är 

markerade med fet stil. Vi kan se att flera av nyckeltalen som korrelerar finns inom 

samma kategori (exempelvis N1, N3, och N4 inom lönsamhet och N6, N7 inom 

solvens) vilket stödjer Deakin (1972, s. 1491) som menade att flera nyckeltal och 

speciellt de från samma kategori kan innehålla liknande information och därmed 

korrelera med varandra. Nyckeltal N6 och N7 korrelerar i vår studie med en styrka på 

0.763, men vi kan se att två forskare: Ohlson (1980) och Raghupathi et al. (1991) har 

använt båda nyckeltalen i sin studie. Antingen beror det här på att deras urval inte hade 

problem med korrelation för de här, eller så kanske de fungerar tillsammans i en modell 

om något av de andra korrelerande nyckeltalen (N1, N3 och N4) exkluderas. När vi 

utvecklade vår modell tog vi hänsyn till korrelationen och blev medvetna om vilka 

nyckeltal som kunde orsaka multikollinearitet, vi testade oss sedan fram för att finna 

den bästa kombinationen av nyckeltal som inte korrelerade med varandra samtidigt som 

de förklarade största möjliga del av skillnaden mellan friska bolag och konkursbolag.  
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FIGUR 10. KORRELATION MELLAN NYCKELTAL INOM SAMMA KATEGORI (EGEN FIGUR) 

4.7.2 Nyckeltalens statistiska signifikans 
Vårt mål var att hitta de nyckeltal som bäst skiljer mellan friska bolag och 

konkursdrabbade bolag. För att hitta dessa nyckeltal är det viktigt för oss att ta hänsyn 

till värdet på den statistiska signifikansen för var och ett av våra nyckeltal. Statistisk 

signifikans betyder att det observerade sambandet mellan klassificeringen av ett bolag 

(friskt eller konkursdrabbat bolag) och ett specifikt nyckeltal är så stor att det är en 

väldigt liten chans att det skulle kunna inträffa på grund av slumpen (Moore, 2009, s. 

201). Moore (2009, s. 384) beskriver att en nollhypotes används, och beroende på 

värdet på den statistiska signifikansen förkastas eller förkastas inte den här 

nollhypotesen. Vidare beskriver han att den statistiska signifikansen uttrycks som ett 

värde mellan 0 och 1 och att ett värde på den statistiska signifikansen nära 0 visar på 

starka bevis mot nollhypotesen. Eliasson (2006, s. 113) menar att en signifikansnivå på 

0.05 brukar vara lämplig. Om en specifik variabel uppvisar en signifikans på lägre än 

0.05 kan vi med 95 procent säkerhet säga att nollhypotesen förkastas. Nedan ses vår 

nollhypotes som hävdar att det inte finns ett samband mellan klassificeringen av ett 

bolag och nyckeltalen.  

 

H0 = Det finns inget samband mellan nyckeltalet och det faktum att ett bolag är ett friskt 

bolag eller ett konkursbolag 

 

Den här hypotesen ska testas för vart och ett av de nio nyckeltalen och om signifikansen 

är lägre än 0.05 inkluderar vi gärna nyckeltalet i vår slutliga modell eftersom det är 

effektivt att korrekt prognostisera de friska bolagen och konkursbolagen. I tabell 10 på 

nästa sida i kolumn ”Sig.” kan ses att samtliga av våra nio nyckeltal hade en 

signifikansnivå som understeg 0.05. Alla nyckeltal kan därför klassificeras som 

statistiskt signifikanta och är därför goda förklarande variabler för att prognostisera om 

ett bolag är friskt eller konkursmässigt. Det här är positivt eftersom det visar att vi har 

valt nyckeltal som har en förmåga att förklara vår beroende variabel, men vi vill dock 

påpeka att det inte enbart är den statistiska signifikansnivån för ett nyckeltal som avgör 

om nyckeltalet ska inkluderas i vår modell eller inte. Det beror till stor del också på hur 

Lönsamhet 

Ledningens prestation 

Solvens 

N6: Totala skulder/Totala tillgångar 

N7: (Kortfri. Tillgångar - Kortfri. 
Skulder)/Totala tillgångar 

N8: Likvida medel/Totala tillgångar 

N9: (Kortfri. Tillgångar - Lager)/Kortfristiga 
skulder 

N5: Balanserat resultat/Totala tillgångar 

N1: EBIT/Totala tillgångar 

N2: Försäljning/Totala tillgångar 

N3: EBIT/Totala skulder 

N4: Vinst efter skatt/Totala tillgångar 

N1: Altman (1968), Huang (2008) 

N2: Altman (1968), Raghupathi (1991) 

N3: Gu (2002) 

N4: Beaver (1966), Ohlson (1980)  

N5: Altman (1968), Raghupathi (1991) 

N6: Beaver (1966), Ohlson (1980), 
Raghupathi (1991), Gu (2002), Huang 
(2008) 

N7: Altman (1968), Ohlson (1980), 
Raghupathi (1991) 

N8: Zavgren (1985), Raghupathi (1991) 

N9: Zavgren (1985) 
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nyckeltalen fungerar tillsammans med varandra i modellen. Det här kan exempelvis 

utvärderas med multikollineariteten som vi har diskuterat under 4.7.1.  
 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

N1 111,061 1 ,000 

N2 69,655 1 ,000 

N3 118,818 1 ,000 

N4 174,281 1 ,000 

N5 62,029 1 ,000 

N6 281,018 1 ,000 

N7 178,018 1 ,000 

N8 166,597 1 ,000 

N9 195,094 1 ,000 

Overall Statistics 396,163 9 ,000 

TABELL 10. NYCKELTALENS SIGNIFIKANS (EGEN TABELL) 

4.7.3 Pseudo R2 och träffsäkerhet 
Två andra faktorer som beskriver hur väl de förklarande variablerna (nyckeltalen) 

beskriver den beroende variabeln (friskt- eller konkursbolag) är 

determinationskoefficienten (R
2
) samt modellens träffsäkerhet.  

För den logistiska regressionen beskriver Tabachnick och Fidell (2006, s. 460) att SPSS 

tillhandahåller två olika mått på R
2
: Cox and Snell R

2
 och Nagelkerke R

2
. Dessa kallas 

”pseudo R
2
” eftersom de skiljer sig från det vanliga måttet för R

2 
som finns i den linjära 

regressionen. Dahmström (2011, s. 227) förklarar att R
2 

i den linjära regressionen 

beskriver andelen förklarad variation av den beroende variabeln Y i modellen. Ett värde 

nära 1 är önskvärt eftersom det skulle innebära att en modell beskriver 100 procent av 

Y. I figur 11 nedan skulle det i bilden till vänster innebära en regressionslinje som går 

genom samtliga av punkterna. Anledningen till att det här måttet inte kan användas för 

logistisk regression kan vi se i bilden till höger i samma figur. I en logistisk regression 

klassas den beroende variabeln antingen som 0 eller 1 och det skulle därför vara 

omöjligt att dra en rät linje genom samtliga punkter. Att använda R
2 

för att mäta 

modellens verkan skulle därför vara högst missvisande.  

 

FIGUR 11. R2
 FÖR LINJÄR REGRESSION OCH LOGISTISK REGRESSION (EGEN FIGUR) 

Istället använder vi ”pseudo R
2
” i form av Cox and Snell R

2
 och Nagelkerke R

2
. 

Tabachnick och Fidell (2006, s. 460-461) beskriver att Cox and Snell aldrig kan uppnå 

en förklaringsgrad på 1, som ett vanligt R
2 

kan. Nagelkerke är en vidareutveckling av 

Cox and Snell och är justerad för att värdet ska kunna anta alla värden mellan 0 och 1. 
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Det här leder till att resultatet från det här måttet alltid kommer att vara högre än det 

från Cox and Snell. Pallant (2010, s. 176) menar därför att det är säkrare att tolka det 

som att pseudo R
2
 ligger någonstans mellan värdena än att lita helt på ett av dem. 

Vi testade varje nyckeltals förmåga att på egen hand förutspå konkurs genom att bygga 

en modell med N1 (och en konstant), en modell med N2 (och en konstant) etcetera. 

Utifrån det här utläste vi deras pseudo R
2
 samt deras träffsäkerhet för friska bolag, 

konkursbolag och den totala träffsäkerheten för att se hur mycket av den beroende 

variabeln (konkursbolag och friska bolag) som förklarades av de olika nyckeltalen. 

Därigenom tänkte vi att vi kunde få en fingervisning angående vilka nyckeltal vi skulle 

testa tillsammans i modellen.  

Vi ville testa nyckeltal som hade ett högt värde på pseudo R
2 

samt en hög träffsäkerhet. 

Samtidigt ville vi inte att träffsäkerheten skulle vara extremt hög för exempelvis friska 

bolag, på bekostnad av träffsäkerheten för konkursbolagen. Vi ville alltså att den skulle 

vara ganska jämnt fördelad mellan de olika typerna så att vår modell skulle vara bra på 

att förutspå båda typer av bolag. För att få en uppfattning om vilka nyckeltal som var 

bra att använda i modellen använde vi informationen angående träffsäkerheten och 

pseudo R
2 

och skapade två tabeller, tabell 11 och 12 på nästa sida. Vi jämförde 

tabellerna med varandra och testade sedan nyckeltal i kombination med varandra. Vi 

startade med utgångspunkten att vi ville ha en modell med högst tre nyckeltal, för att 

öka användarvänligheten. Vi märkte dock snabbt att tre nyckeltal inte var tillräckligt för 

att skapa en bra modell och var tvungna att öka antalet till fyra stycken. Vi testade 

nyckeltal med de högsta pseudo R
2 

(exempelvis N5 och N8), blandat med nyckeltal som 

hade en hög träffsäkerhet för såväl friska bolag som konkursbolag (exempelvis N3 och 

N6). Vi testade även att inkludera ett nyckeltal som hade en hög träffsäkerhet för friska 

bolag men en låg träffsäkerhet för konkursbolag (exempelvis N4) kombinerat med ett 

nyckeltal som hade en hög träffsäkerhet för konkursbolag men en låg träffsäkerhet för 

friska bolag (exempelvis N9). Det här tänkte vi skulle göra att modellen kunde förutspå 

båda typer av företag på ett tillfredsställande sätt. Vi undvek även att använda nyckeltal 

som korrelerade med varandra och använde alltid ett korrelationstest för varje modell vi 

testade.  
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TABELL 11. DEN TRÄFFSÄKERHET SOM VARDERA AV NYCKELTALEN KAN SKAPA PÅ EGEN HAND I 

EN MODELL (EGEN TABELL) 

  

TABELL 12. NYCKELTALENS PSEUDO R
2 

I FORM AV COX AND SNELL, NAGELKERKE OCH DET 

GENOMSNITTLIGA VÄRDET (EGEN TABELL) 

4.8 Sammanfattning av del 2 - Utveckling av modell 
Vi har ovan beskrivit hur vi gick till väga när vi utvecklade modellen. Vi startade med 

att bekanta oss med datat för att få en bild av hur företagens nyckeltal var fördelade, 

sedan sökte vi efter extrema outliers som kunde ha förstört analysen av datat. Vi gick 

sedan vidare till att undersöka vilka nyckeltal som skulle vara med i modellen baserat på 

tre huvudsakliga delar: 1) Korrelation och Multikollinearitet, 2) Nyckeltalens statistiska 

signifikans och 3) Pseudo R
2
 och träffsäkerhet. Ett urval av de kombinationer av 

nyckeltal som vi testade kan ses i appendix 4.  I nästa kapitel kommer vi att presentera 

slutprodukten av testerna, det vill säga den färdiga modellen.  

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

Friskt 79 71,7 66,3 85,8 53,5 73,3 67 50,7 55,2

Konkurs 52,5 48,7 64,8 53 70,5 75,3 64,8 78,7 82,8

Total 65,8 60,2 65,6 69,4 62 74,3 65,9 64,7 69
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5 Empiri och analys  
Upplägget för vår empiri och analys illustreras i bilden nedan. Vi kommer att 

presentera resultatet från studien, det vill säga modellen, och beskriva hur den ska 

tolkas. Vi kommer att utvärdera modellen med hjälp av tester samt jämföra vår studie 

med tidigare forskare. Avsnittet kommer att avslutas med den viktigaste delen: för att 

kunna applicera vår modell utanför den här studien måste det ske en justering av 

interceptet i modellen. Om ni önskar applicera den här modellen ska ni alltså använda 

ekvationen som presenteras i slutet av kapitlet. 

 

 

5.1 Modellen 
Vi kommer att presentera modellen i form av dess variabler, vilken träffsäkerhet den har 

för gruppen den utvecklades på samt erbjuda en tolkning av nyckeltalens påverkan på 

oddset för konkurs.  

5.1.1  Modellens variabler 
Vår utvecklade modell ser ut enligt följande: 

 

 ̂   
                                       

                                         
  

 

För att använda modellen ska du som intressent välja ett företag av intresse och sätta in 

dess nyckeltal i formeln. Variabeln ”e” är basen av den naturliga logaritmen och kan 

användas med hjälp av en miniräknare eller genom kommandot ”exp” i Excel, -1.501 är 

det intercept som har räknats fram av SPSS. När de olika variablerna är ifyllda kommer 

en skattad sannolikhet för konkurs ( ̂) att erhållas.  

Vi kommer nedan att beskriva nyckeltalen, samt utvärdera dem utifrån de ideal vi 

presenterade i avsnitt 3.2.3. En sammanfattning av utvärderingen återfinns i tabell 13 

två sidor längre ner.    
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 X1 (N3)= EBIT/Totala skulder (Lönsamhet) 

Detta nyckeltal tillhör kategorin lönsamhet. Det här nyckeltalet användes av Gu (2002) 

som prognostiserade bolag i restaurangbranschen. Nyckeltalet består av 1) EBIT (vinst 

före ränta och skatt) och 2) Totala skulder. Gu (2002, s. 33) beskriver att EBIT är 

företagets vinst innan räntekostnader och skatter. Totala skulder är den totala summan 

av skulder som företaget har och utgörs av kortfristiga skulder och långfristiga skulder. 

Det här nyckeltalet beskriver alltså ett företags lönsamhet i förhållande till företagets 

skuldsättning och visar därmed hur väl företaget genererar vinst i förhållande till sin 

skuldsättning. Gu (2002, s. 33) förklarar att för ett konkursmässigt bolag med dålig 

lönsamhet antar detta nyckeltal ett lågt eller till och med negativt värde eftersom värdet 

på EBIT är mycket lågt eller negativt för ett olönsamt företag. 

Vi anser att nyckeltal X1 är enkelt att förstå, eftersom det består av komponenterna 

vinst och skulder. Ett lågt nyckeltal är dåligt och en förbättring sker genom en höjning i 

värdet på nyckeltalet. Det här kan göras genom att antingen öka vinsten eller att minska 

skulderna. Nyckeltal X1 uppfyller de uppsatta idealen. 

X2 (N5)= Balanserat resultat/Totala tillgångar (Ledningens prestation) 

Det här nyckeltalet tillhör kategorin ledningens prestation och användes av bland andra 

Altman (1968) och Raghupathi et al. (1991). Nyckeltalet består av balanserat resultat 

och totala tillgångar. Altman (1968, s. 595) beskriver balanserat resultat som summan 

av de vinster och förluster som uppstått under företagets livslängd och som finns 

representerade i balansräkningen. Vidare beskriver han att totala tillgångar utgör 

företagets kortfristiga tillgångar och långfristiga tillgångar och att nyckeltalet visar hur 

väl företaget under årens gång har genererat vinster i förhållande till dess totala 

tillgångar. Altman (1968, s. 595) menar att ett ungt företag som inte har hunnit bygga 

upp vinster för ett flertal år tenderar att ha ett lågt värde på det här nyckeltalet jämfört 

med ett äldre företag som har hunnit bygga upp flera års vinster. Många unga bolag 

kommer på grund av det här att ha ett lågt värde på nyckeltalet och därmed ha en större 

sannolikhet att klassificeras som ett konkursföretag än ett äldre företag, vilket Altman 

menar är ett förhållande som också vanligtvis existerar i verkligheten (Altman, 1968, s. 

595). 

Nyckeltal X2 består av komponenterna balanserat resultat och tillgångar. Det består 

alltså av vinster som har byggts upp under tidigare år, samt bolagets tillgångar. Dessa 

bör inte skapa någon otydlighet och vi anser därför att nyckeltalet är lättförståeligt. Ett 

lågt värde på nyckeltalet är dåligt och en förbättring sker genom att höja värdet. 

Nyckeltalet kan förbättras genom att antingen öka det balanserade resultatet eller att 

minska tillgångarna. Nyckeltal X2 uppfyller de uppsatta idealen. 

X3 (N6)= Totala skulder/Totala tillgångar (Solvens)  

Det här nyckeltalet tillhör kategorin solvens och var det mest använda nyckeltalet av de 

som angavs i vår teoretiska referensram. Det användes av Beaver (1966), Gu (2002), 

Huang et al. (2008), Ohlson (1980) och Raghupathi et al. (1991). Nyckeltalet består av 

totala skulder och totala tillgångar. De totala skulderna består av kort- och långfristiga 

skulder, och totala tillgångar utgör företagets kort- och långfristiga tillgångar. Gu (2002, 

s. 37) menar att nyckeltalet beskriver hur stor del av företagets tillgångar som är 

finansierade av skulder och att ett högt värde på det här nyckeltalet indikerar en hög 

skuldsättning vilket ökar risken för konkurs. 
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Nyckeltal X3 består av skulder och tillgångar, två fundamentala grundstenar av ett 

bolag. Vi anser därför att nyckeltalet är enkelt att förstå. Nyckeltalet är dåligt vid ett 

högt värde vilket betyder att en höjning av nyckeltalet är missgynnande för företaget. 

För att förbättra värdet på nyckeltalet bör det därför sänkas genom att antingen minska 

skulderna eller öka tillgångarna. Nyckeltal X3 uppfyller idealen.  

X4 (N8)= Likvida medel/Totala tillgångar (Solvens) 

Det här nyckeltalet tillhör också kategorin solvens och användes av bland andra 

Raghupathi et al. (1991) och Zavgren (1985). Nyckeltalet består av likvida medel och 

totala tillgångar. Likvida medel utgörs av de pengar som företaget har tillgängligt som 

betalningsmedel, och totala tillgångar utgör företagets kort- samt långfristiga tillgångar. 

Zavgren (1985, s. 25) beskriver att nyckeltalet mäter hur stor likviditet företaget har i 

förhållande till dess totala tillgångar och att ett konkursmässigt företag löper stor risk att 

ha ett lågt värde på nyckeltalet. Det här visar att företaget har en liten andel likvida 

medel i relation till dess totala tillgångar, någonting hon menar är en indikation på att 

företaget löper stor risk för att gå i konkurs. 

Nyckeltal X4 består av likvida medel och tillgångar. Det här bör inte vara svårt att tolka. 

Ett lågt värde på nyckeltalet är dåligt, och en höjning av det skulle vara gynnsamt. För 

att förbättra nyckeltalet kan antingen likvida medel ökas eller totala tillgångar minskas. 

Nyckeltal X4 uppfyller idealen. 

Ideal Beskrivning 

X1 X2 X3 X4 

EBIT/Totala 
skulder 

Balanserat 
resultat/Totala 

tillgångar  

Totala 
skulder/Totala 

tillgångar  

Likvida 
medel/Totala 

tillgångar 

Enkelt att förstå 

Nyckeltal som är lättolkade för 
användarna ska prioriteras även 
fast det kan minska 
komplexiteten  

X X X X 

Enkelt att tolka om 
bättre eller sämre 

Det ska gå att säga om nyckeltalet 
är bra/dåligt och om en höjning 
är bra/dålig 

X X X X 

Enkelt att se hur det 
kan förbättras 

Det ska vara enkelt att se vad som 
bör göras för att förbättra värdet 
på nyckeltalet 

X X X X 

TABELL 13. NYCKELTAL I MODELLEN UTVÄRDERADE UTIFRÅN IDEAL (EGEN TABELL) 

5.1.1.1 Hur ska modellen användas? 
Modellen används genom att fylla i ett bolags nyckeltal i formeln. Variabeln ”e” är 

basen av den naturliga logaritmen och kan användas med hjälp av en miniräknare eller 

genom kommandot ”exp” i Excel. När formeln är uträknad erhålls ett värde mellan 0 

och 1 som kan tolkas som sannolikheten för att bolaget ska gå i konkurs. Vi har valt en 

cut-off nivå på 0.5 vilket innebär att ett bolag med en sannolikhet mellan 0 och 0.5 ska 

tolkas som friskt och ett bolag med en sannolikhet mellan 0.5 och 1 som 

konkursmässigt.   

5.1.2 Träffsäkerhet för utvecklingsgruppen 
Tabell 14 på nästa sida visar modellens träffsäkerhet på vår utvecklingsgrupp, det vill 

säga de 600 konkursbolag och de 600 friska bolag som har använts för att utveckla 

modellen. Modellen klassificerar 71.3 procent av de friska bolagen och 80.0 procent av 

konkursbolagen korrekt. Det ger en sammanlagd träffsäkerhet på 75.7 procent. Vi 



59 
 

kommer att ställa den här träffsäkerheten i förhållande till tidigare studier och forskare i 

avsnitt 5.2.3. 

  Friskt/Konkurs 
Prognostiserad grupp 

Antal 
Korrekt 
klassificering, 
% Friska bolag Konkursbolag 

Utvecklingsgrupp Antal F 428 172  600 71,3 

    K 120 480  600 80,0 

  Totalt        1200 75,7 

TABELL 14. MODELLENS TRÄFFSÄKERHET FÖR UTVECKLINGSGRUPPEN (EGEN TABELL) 

5.1.3 Hur ska modellen tolkas? 
Som vi tidigare beskrivit, bland annat i avsnitt 3.4.2, är den logistiska regressionen 

uppbyggd på odds. Nedan ska vi gå igenom hur oddsen ska tolkas i just vår modell. Vi 

kommer att tolka de olika delarna av modellen i linje med Faraways (2006, s. 32-33) 

och Pallants (2010, s. 177-178) beskrivningar av odds som vi beskrev i avsnitt 3.5.1. Vi 

kommer att utgå från tabell 15 nedan när vi beskriver tolkningen av oddsen. 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

X1 -,809 ,164 24,431 1 ,000 ,445 ,323 ,614 

X2 ,268 ,377 ,504 1 ,478 1,307 ,624 2,736 

X3 2,450 ,274 79,852 1 ,000 11,585 6,770 19,827 

X4 -2,578 ,355 52,666 1 ,000 ,076 ,038 ,152 

Constant -1,501 ,257 34,142 1 ,000 ,223   

TABELL 15. NYCKELTAL I EKVATIONEN OCH DESS ODDS (EGEN TABELL) 

X1 EBIT/Totala skulder: I kolumnen ”B” för X1 ses ett negativt värde. Det här 

innebär att om X1 skulle öka med en enhet skulle oddset för att konkurs inträffar 

minska med    , det vill säga       . Det här värdet är 0,445 och kan ses i kolumnen 

”Exp(B)” som rapporterar värdet på oddset. En enhets ökning i EBIT/Totala skulder 

minskar alltså oddset för att gå i konkurs med en faktor på 0,445. En ökning i det här 

nyckeltalet innebär en ökad vinst i förhållande till företagets skulder. Att det skulle 

minska oddset för konkurs är en rimlig slutsats.  

X2 Balanserat resultat/Totala tillgångar: I kolumnen ”B” för X2 ses ett positivt 

värde. Det här innebär att om X2 skulle öka med en enhet skulle oddset för att konkurs 

inträffar öka med    , det vill säga      . Det här värdet kan ses i ”Exp(B)” och är 

1,307. En enhets ökning i Balanserat resultat/Totala tillgångar ökar alltså oddset för att 

företaget ska gå i konkurs med en faktor på 1,307. Det här går inte i linje med Altman 

(1968) som tvärtom menade att ett företag med ett lågt värde på nyckeltalet skulle löpa 

större risk för konkurs. Vi kommer inte att lägga något stort fokus på det här nyckeltalet 

eftersom det positiva värdet är litet (0,268) och signifikansnivån av nyckeltalet är 0,478, 

vilket är mycket större än vårt gränsvärde 0,05. Det här indikerar att nyckeltalet inte är 

det mest passande för vår modell eftersom det inte har en sådan stor inverkan på det 

totala oddset för att ett företag ska gå i konkurs.  Vi valde trots det att inkludera 

nyckeltalet i modellen, eftersom modellens passform till datat blev bättre vilket vi 

beskriver längre ner i vår studie i avsnitt 5.2.1. Vårt val att inkludera detta nyckeltal 

skulle kunna kritiseras eftersom att användarvänligheten av vår modell minskar 

eftersom ett extra nyckeltal används. Vi finner dock att det här inte är ett större problem, 

eftersom den enda ”extra” siffran som behöver hämtas för att applicera modellen är 
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Balanserat resultat. Totala tillgångar ingår nämligen redan i två av våra övriga 

nyckeltalen.  

X3 Totala skulder/Totala tillgångar: I kolumnen ”B” för X3 kan vi utläsa ett positivt 

värde. Det här innebär att om X3 skulle öka med en enhet skulle oddset för att konkurs 

inträffar öka med    , det vill säga       . Det här värdet ses i ”Exp(B)” som 11,585. En 

enhets ökning i Totala skulder/Totala tillgångar ökar alltså oddset för att företaget ska 

gå i konkurs med en faktor på 11,585. Den här påverkan är ungefär nio gånger så stor 

som det föregående nyckeltalet X2 (11,585/1,307). Det faller sig intuitivt att en ökning 

av totala skulder i förhållande till totala tillgångar skulle innebära en ökad risk för 

konkurs. Det här går i linje med Beaver (1966), Gu (2002), Huang et al. (2008), Ohlson 

(1980) och Raghupathi et al. (1991) som alla funnit att nyckeltalet har en stark förmåga 

att prognostisera konkurs.  

X4 Likvida medel/Totala tillgångar: I kolumnen ”B” för X4 ses ett negativt värde. 

Det här innebär att om X4 skulle öka med en enhet skulle oddset för att konkurs 

inträffar minska med    , det vill säga        . Det värdet är 0,076 som kan ses i 

”Exp(B). En enhets ökning i Likvida medel/Totala tillgångar minskar alltså oddset för 

att gå i konkurs med en faktor på 0,076. Det här är ett sex gånger svagare samband än 

för nyckeltal X1 (0,445/0,076). I linje med Zavgrens (1985) resultat har ofta 

konkursdrabbade företag en låg likviditet vilket leder till betalningssvårigheter. En 

ökning av likviditeten skulle därför innebära en förbättrad möjlighet att undvika 

konkurs. 

Constant: Det här värdet är ett intercept. Det är konstant och kommer inte att ändras 

och har därmed inte ha någon förändrande påverkan på oddset för konkurs. 

I tabell 16 nedan ses en sammanfattning av nyckeltalens påverkan på oddset för utfallet 

Y=1. 

Variabel Beskrivning Tolkning 

X1  EBIT/Totala skulder En enhets ökning i X1 minskar oddset för konkurs med 0,445  

X2 Balanserat resultat/Totala tillgångar  En enhets ökning i X2 ökar oddset för konkurs med 1,307 

X3 Totala skulder/Totala tillgångar  En enhets ökning i X3 ökar oddset för konkurs med 11,585 

X4 Likvida medel/Totala tillgångar En enhets ökning i X4 minskar oddset för konkurs med 0,076 

TABELL 16. NYCKELTALENS PÅVERKAN PÅ ODDSET FÖR UTFALLET Y=1 (KONKURS) (EGEN 

TABELL) 

5.1.3.1 Konfidensintervall för oddsen 
Pallant (2010, s. 178) beskriver hur de rapporterade konfidensintervallen för oddsen ska 

tolkas. Enligt hennes beskrivning kan vi med 95 procents säkerhet påstå att de sanna 

värdena för oddsen ligger inom de rapporterade konfidensintervallen. I tabell 15 på 

föregående sida i kolumnen ”95% CI for EXP(B)” kan ses att nyckeltal X3 uppvisar ett 

brett konfidensintervall (6,770-19,827) men eftersom värdena fortfarande är höga kan vi 

konstatera att nyckeltalet har en stor påverkan på oddset för att gå i konkurs oavsett var i 

intervallet det sanna värdet skulle ligga. För nyckeltalet X2 kan vi se att 

konfidensintervallet (0,624-2,736) täcker in siffran 1 vilket enligt Pallant (2010, s. 178) 

innebär att det här nyckeltalet kan vara en dålig indikator för utfallet Y=1. Om det sanna 

värdet för oddset är 1, skulle utfallet konkurs/friskt vara lika sannolikt och innebära att 

nyckeltalet inte skiljer sig mellan friska bolag och konkursbolag. Det här stödjer 
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ytterligare vår analys att nyckeltal X2 inte var en särskilt bra variabel för att förutspå 

konkurs. 

5.2 Hur bra är modellen? 
Vi kommer att gå igenom tre huvudsakliga steg för att utvärdera vår utvecklade modell. 

Dessa steg är sammanfattade nedan.  

 

Det första steget består av tester som har rekommenderats av bland andra Tabachnick 

(2006) och Pallant (2010). Vissa av dessa tester (korrelation mellan nyckeltal, 

nyckeltalens statistiska signifikans samt modellens pseudo R
2
)
 
har vi diskuterat i avsnitt 

4.7. Vi har också genomfört ett par andra tester, som exempelvis linjäritet som vi 

beskrev i avsnitt 3.5.2 som ett antagande för modellen. Hosmer-Lemeshow testet 

kommer vi att beskriva mer nedan men det kan kortfattat beskrivas som ett test som 

utvärderar hur bra modellen passar datat. Det andra steget i utvärderingen består av att 

applicera modellen på vår kontrollgrupp för att se att den går att använda även utanför 

gruppen som den utvecklades på. Det sista steget är att jämföra modellen med tidigare 

forskares modeller och resultat för att se hur den är jämfört mot dem, och för att vi ska 

erhålla ny kunskap. 

5.2.1 Tester 
Vi kommer att utföra fem olika tester för att utvärdera modellen. Dessa är (1) Hosmer-

Lemeshow, (2) Korrelation mellan nyckeltal, (3) Nyckeltalens signifikans, (4) Linjäritet 

och (5) Modellens pseudo R
2
. 

5.2.1.1 Hosmer-Lemeshow  
Det första testet vi utförde menar Pallant (2010, s. 175-176) är det säkraste testet i SPSS 

för att avgöra hur bra modellen passar datat. Det här är Hosmer-Lemeshow test. Archer 

et al. (2007, s. 4450) menar att det är viktigt att använda ett test som deras, speciellt om 

den utvecklade modellen har som syfte att uppskatta sannolikheter för att en händelse 

ska inträffa.  

Tabachnick och Fidell (2006, s. 459) beskriver Hosmer-Lemeshow testet som ett test 

som delar in utvecklingsgruppen i tio lika stora grupper, även kallade deciler, sorterade 

efter den uppskattade sannolikheten för att händelsen ska inträffa för de olika 

observationerna i gruppen. De tio grupperna delas in i 0-0.1, 0.1-0.2, 0.2-0.3 etcetera.  I 

1) Tester 

* Hosmer-Lemeshow 

* Korrelation mellan 
...nyckeltal 

* Nyckeltalens signifikans 

* Linjäritet 

* Modellens pseudo R2 

2) Träffsäkerhet för 
kontrollgruppen 

* Hur väl kan ett 
...utomstående urval 
...prognostiseras? 

3) Jämförelse med 
tidigare forskare 

* Altman (1968) 

* Ohlson (1980) 

* Chi och Tang (2006) 

* Zavgren (1985) 
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vårt fall innebär det här att våra 1200 bolag i utvecklingsgruppen delas in i tio lika stora 

grupper om 120 bolag i varje grupp. Det här kan ses i tabell 17 nedan. 

Om vi utgår från kolumnen längst till vänster i tabellen, som representerar friska bolag, 

ser vi att den är indelad i tio grupper där den första gruppen utgör den första decilen. Att 

den första gruppen friska bolag tillhör den första decilen innebär att de erhållit en 

sannolikhet för att de ska tillhöra gruppen friska bolag som är 0 - 0.1. Den andra 

gruppen friska bolag har erhållit en sannolikhet för att de ska tillhöra gruppen friska 

bolag som är 0.1 - 0.2. Den första gruppen friska bolag har ett observerat värde på 115 

och ett expected value på 114,790. Vad detta säger oss är att 115 friska bolag i vårt 

urval tillhör gruppen 0-0.1 (det vill säga är observerade i den här gruppen) och att vår 

modell har prognostiserat att 114,790 bolag ska tillhöra den här gruppen. Archer et al. 

(2007, s. 4452) beskriver att testet mäter skillnaden mellan värdet på observed och 

expected för de olika grupperna. Differenserna mellan dessa värden adderas för alla 

grupper i decilerna och en liten total differens betyder att modellen har en god passform 

till datat (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 459). Sammanfattningsvis: ju mindre skillnaden 

är mellan observed och expected value desto bättre är modellen.  

 

 Friskt/Konkurs = Friska bolag Friskt/Konkurs = Konkursbolag Total 

Observed Expected Observed Expected 

Step 1 

1 115 114,790 5 5,210 120 

2 102 103,332 18 16,668 120 

3 92 89,179 28 30,821 120 

4 74 73,678 46 46,322 120 

5 70 60,616 50 59,384 120 

6 53 49,981 67 70,019 120 

7 39 41,809 81 78,191 120 

8 27 35,278 93 84,722 120 

9 18 23,725 102 96,275 120 

10 10 7,611 110 112,389 120 

TABELL 17. CONTINGENCY TABLE FÖR HOSMER-LEMESHOW TESTET (EGEN TABELL) 

Pallant (2010, s. 175-176) ger vägledning i hur Hosmer-Lemeshow testet ska tolkas. 

Först ställs en nollhypotes, vilket i vårt fall är följande: 

 

H0 = Modellen har en god passform för vårt data 

 

Sedan utvärderas signifikansen av Hosmer-Lemeshow testet. Om värdet på den 

statistiska signifikansen är under 0.05 förkastas nollhypotesen vilket innebär att vi 

skulle dra slutsatsen att vår modell inte har en god passform till datat. I tabell 18 nedan 

kan ses att värdet på den statistiska signifikansen är 0.318 vilket innebär att 

nollhypotesen inte förkastas. Vi kan därför dra slutsatsen att vår modell har en god 

passform till vårt data. 

Step Chi-square df Sig. 

1 9,296 8 ,318 

TABELL 18. HOSMER-LEMESHOW TEST (EGEN TABELL) 

5.2.1.2 Korrelation mellan nyckeltal 
Det andra testet vi utförde var att försäkra oss om att vår modell inte har problem med 

multikollinearitet. Se 4.7.1 för en närmare beskrivning av varför en hög korrelation bör 

undvikas. 
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Vi genomförde ett multikollinearitetstest för nyckeltalen som ingick i vår modell för att 

kontrollera om graden av korrelation kan leda till problem i modellen. Resultaten av det 

här syns i tabell 19 nedan. För att undvika multikollinearitet vill vi (med en högsta 

tillåtna korrelation på 0.7) erhålla ett värde i kolumnen ”Tolerance” som inte 

understiger 0.3 för något av våra nyckeltal (se avsnitt 4.7.1 för en fördjupning av valet 

av de här nivåerna). Vi kan utläsa ur tabellen att inget av våra nyckeltal har en tolerans 

som understiger 0.3. Vi kan därför dra slutsatsen att våra nyckeltal inte har en hög grad 

av multikollinearitet vilket säger oss att våra nyckeltal inte mäter samma saker i någon 

större utsträckning. Det här är ett resultat som stärker vårt val av nyckeltal i modellen.  

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) ,255 ,040  6,403 ,000   

N3: EBIT/Totala 
skulder 

-,113 ,025 -,124 -4,499 ,000 ,779 1,283 

N5: Balanserat 
resultat/Totala 
tillgångar 

,026 ,058 ,014 ,456 ,649 ,604 1,656 

N6: Totala 
skulder/Totala 
tillgångar 

,410 ,039 ,371 10,639 ,000 ,485 2,061 

N8: Likvida 
medel/Totala 
tillgångar 

-,409 ,051 -,210 -7,959 ,000 ,850 1,176 

TABELL 19. TEST AV MULTIKOLLINEARITET I MODELLEN (EGEN TABELL) 

5.2.1.3 Nyckeltalens signifikans 
Efter att vi hade genomfört multikollinearitetstestet testade vi om våra nyckeltal var 

statistiskt signifikanta. Under avsnitt 4.7.2 finns en djupare diskussion om nyckeltalens 

statistiska signifikans. Vi testade nyckeltalens signifikans med hjälp av följande 

nollhypotes:  

H0 = Nyckeltalet är inte signifikant för att förutspå utfallet Y=1 (konkurs) 

Vi hoppades att var och en av våra nyckeltal skulle ha en signifikans som understeg 

0.05. Då kunde vi förkasta nollhypotesen och hävda att det finns ett samband mellan 

nyckeltalet och utfallet konkurs, och att nyckeltalet därmed kunde vara en bra 

prognostiserande variabel. 

I tabell 20 på nästa sida kan vi utläsa att tre av våra nyckeltal har ett värde som 

understiger signifikansnivån 0.05, dessa är X1 EBIT/Totala skulder, X3 Totala 

skulder/Totala tillgångar samt X4 Likvida medel/Totala tillgångar. Ett av nyckeltalen, 

X2 Balanserat resultat/Totala tillgångar hade ett signifikansvärde på 0.478 vilket 

innebär att nyckeltalet inte understiger signifikansnivån 0.05. Detta innebär att det inte 

går att förkasta nollhypotesen och nyckeltalet kan därför inte anses ha en god 

förklarande förmåga för att prognostisera ett bolag som ett friskt bolag eller ett 

konkursbolag. Nyckeltalet förbättrar därför inte modellens träffsäkerhet i någon större 

utsträckning. Det kan därför tyckas underligt att vi har valt att inkludera nyckeltalet i 

vår modell.  
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Anledningen till vårt val att inkludera nyckeltalet i vår modell är på grund av att en del 

nyckeltal kan göra en modell bättre i ett par avseenden trots att det inte sker någon 

speciell förbättring i ett annat avseende. X2 Balanserat resultat/totala tillgångar hade 

ingen god förklarande förmåga att prognostisera ett bolag som ett friskt bolag eller ett 

konkursbolag men genom att inkludera nyckeltalet i modellen förbättrades värdet på 

Hosmer-Lemeshow testet avsevärt. Genom att vi erhöll ett högre värde på det testet fick 

vår modell en bättre passform till vårt data vilket i sin tur gjorde vår modell bättre. 

 B Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

 

X1 -,809 24,431 1 ,000 ,445 ,323 ,614 

X2 ,268 ,504 1 ,478 1,307 ,624 2,736 

X3 2,450 79,852 1 ,000 11,585 6,770 19,827 

X4 -2,578 52,666 1 ,000 ,076 ,038 ,152 

Constant -1,501 34,142 1 ,000 ,223   

TABELL 20. NYCKELTALENS SIGNIFIKANS (EGEN TABELL) 

5.2.1.4 Linjäritet 
Det fjärde testet som genomfördes var om linjäritet föreligger i vår modell. Logistisk 

regression kräver ett linjärt samband mellan de förklarande variablerna (nyckeltalen) 

och deras naturliga logaritm.  

För att undersöka antagandet beskriver Tabachnick och Fidell (2006, s. 474) att ett 

linjäritetstest kan utföras. Då adderas interaktioner mellan varje nyckeltal i modellen 

samt dess naturliga logaritm. Testet utförs i form av ett hypotestest, där nollhypotesen 

är:  

H0 = Linjäritet föreligger mellan den förklarande variabeln och dess naturliga logaritm.  

 

Tabachnick och Fidell (2006, s. 474) beskriver vidare att en lämplig signifikansnivå i ett 

sådant här test är 0.05 dividerat med antal variabler i modellen. I vårt fall blir det alltså 

0.05/9 stycken (de 4 nyckeltalen, de 4 nyckeltalens logaritmer samt interceptet), vilket 

är 0.006. Om något av våra nyckeltal understiger 0.006 kommer vi att förkasta 

nollhypotesen och anta att kravet för att kunna använda logistisk regression inte är 

uppfyllt.   

I tabell 21 nedan kan vi se resultatet av testet. Som vi kan utläsa ur kolumnen sign. 

överstiger samtliga av våra nyckeltal signifikansnivån på 0.006 och vi kan därför 

fastställa att det existerar linjäritet mellan våra förklarande variabler och deras 

logaritmerade odds, ett förhållande som stärker vår modell. 

 B Wald df Sign. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

 

X1 -,105 ,020 1 ,887 ,900 ,212 3,825 

X2 -2,328 1,325 1 ,250 ,098 ,002 5,137 

X3 1,200 ,540 1 ,462 3,320 ,135 81,492 

X4 -2,501 5,508 1 ,019 ,082 ,010 ,662 

X1 by X1_LN -1,156 ,916 1 ,339 ,315 ,030 3,357 

X2 by X2_LN -2,675 1,470 1 ,225 ,069 ,001 5,202 

X3 by X3_LN 5,794 4,565 1 ,033 328,203 1,615 66706,622 

X4 by X4_LN ,132 ,008 1 ,929 1,141 ,064 20,327 

Constant -,466 ,078 1 ,779 ,628   

TABELL 21. TEST AV LINJÄRITETEN I MODELLEN (EGEN TABELL) 
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5.2.1.5 Modellens pseudo R2  
Cox and Snell R

2
 och Nagelkerke R

2
 är två liknande test som beskriver hur väl våra 

förklarande variabler (nyckeltalen) beskriver den beroende variabeln (friskt- eller 

konkursbolag). För en närmare beskrivning av dessa se 4.7.3. 

Hur väl våra förklarande variabler beskriver den beroende variabeln mäts med en skala 

från 0 - 1 när Nagelkerkes test används. Nagelkerke är en vidareutveckling av Cox and 

Snell och är justerad för att värdet ska kunna anta alla värden mellan 0 till 1. Cox and 

Snell använder sig av en annan skala än Nagelkerke som gör att testvärdet inte kan 

uppnå en förklaringsgrad så hög som 1. Detta innebär att resultatet från Nagelkerke 

alltid kommer att vara högre än resultatet från Cox and Snell. I tabell 22 nedan ses 

modellens värden, där vi kan utläsa att värdet på Cox and Snell är 0.301 och värdet på 

Nagelkerke är 0.401. 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 1233,731 0,301 0,401 

TABELL 22. MODELLENS PSEUDO R
2
 - COX AND SNELL OCH NAGELKERKE (EGEN TABELL) 

Vad detta säger oss är att på en skala från 0 - 1 beskriver våra nyckeltal 0.301-0.401 av 

utfallet i den beroende variabeln (konkurs/icke-konkurs). Om vi enbart fokuserar på 

testets skala från 0 - 1 kan en förklaringsgrad på 0.401 tyckas vara lågt men vi anser att 

det är betydligt mer relevant att jämföra detta värde med förklaringsgraden för de 

enskilda nyckeltalen för att visa hur mycket mer komplett vår modell har blivit genom 

att inkludera ett flertal nyckeltal. Under avsnitt 4.7.3 i tabell 12 kan utläsas att det 

nyckeltal som hade det högsta värdet på Nagelkerkes test var ''Balanserat resultat/totala 

tillgångar'' som hade ett värde på 0.206.  

Den slutsats vi kan dra av detta är alltså att våra fyra nyckeltal tillsammans i jämförelse 

med det bästa enskilda nyckeltalet nästintill fördubblade förklaringsgraden i vår modell. 

Detta är ett tydligt tecken på hur styrkan i vår modell förbättrades genom att vi valde att 

använda oss av ett flertal nyckeltal. 

5.2.2 Träffsäkerhet för kontrollgruppen 
Efter att vi hade utvecklat vår modell testade vi den på vår kontrollgrupp. Vår 

kontrollgrupp bestod av 2798 friska konkursbolag och 2798 friska bolag. Som vi kan 

utläsa ur tabell 23 nedan klassficerade modellen 69.6 procent av de friska bolagen och 

79.5 procent av konkursbolagen korrekt vilket gav en sammanlagd träffsäkerhet på 74.5 

procent. Detta kan jämföras med vår utvecklingsgrupp som klassificerade 71.3 procent 

av de friska bolagen och 80.0 procent av konkursbolagen korrekt vilket gav en 

sammanlagd träffsäkerhet på 75.7 procent.  

  Friskt/Konkurs 
Prognostiserad grupp Korrekt 

klassificering, % Friska bolag Konkursbolag 

Utvecklingsgrupp Antal F 428 172 71,3 

    K 120 480 80,0 

  Totalt       75,7 

Kontrollgrupp 
 

F 1948 850 69,6 

    K 574 2222 79,5 

  Totalt       74,5 

TABELL 23. MODELLENS TRÄFFSÄKERHET FÖR KONTROLLGRUPPEN (EGEN TABELL) 
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Kontrollgruppens sammanlagda träffsäkerhet på 74.5 procent var alltså endast 1.2 

procent lägre än utvecklingsgruppens sammanlagda träffsäkerhet på 75.7 procent, ett 

resultat som visar på hur väl vår modell kan appliceras på hela populationen av företag. 

En annan siffra vi vill poängtera är klassificeringen av konkursbolag. I 

utvecklingsgruppen var modellen avsevärt bättre på att klassificera konkursbolag (80 

procent) jämfört med de friska bolagen (71.3 procent), vi kan identifiera samma mönster 

i kontrollgruppen där klassificeringen var 79.5 procent för konkursbolagen och 69.6 

procent för de friska bolagen.  Detta resultat är inte slumpmässigt utan är endast 

konsekvensen av de val vi gjorde när vi skapade vår modell. När vi skapade vår modell 

baserat på utvecklingsgruppens företag gjorde vi ett flertal val för att vår modell skulle 

få en god förmåga att klassificera konkursbolag för att minska andelen typ 1 fel. Det 

syns att dessa val även har påverkat klassificeringen av konkursbolag i kontrollgruppen. 

5.2.3 Jämförelse med tidigare forskare 
För att utvärdera vår modell ville vi ställa den i förhållande till modeller utvecklade av 

tidigare forskare. Vi ville undersöka vilka faktorer som kan påverka att modellerna 

skiljer sig åt. Ett centralt val i en studie är urvalsstorleken, och vi har utvecklat vår 

modell med en annan storlek på urvalsgrupperna än många andra studier har gjort. Vi 

har därför valt att testa hur vår modell skulle prestera om vi hade utvecklat den med 

liknande storlekar som tidigare forskare. Tabell 24 nedan visar våra tester. Den modell 

vi har utvecklat och presenterat syns högst upp i tabellen, med värden för träffsäkerhet 

för utvecklingsgruppen utan parentes och för kontrollgruppen i parentes. Övriga rader 

visar tidigare forskares resultat, samt våra resultat när vi har utvecklat modeller med 

samma urvalsstorlek som dem. Vi kommer att gå igenom de tidigare studierna en åt 

gången och diskutera de lärdomar som kan dras från dem. 

Forskare 

Land/ 

Metod 
Antal 
bolag 
(K/F) 

Korrekt   Korrekt Korrekt 
Utveckling. 
(U) 
Kontroll. 
(K) region 

konkurs, 
% 

frisk, % total, % 

VÅR MODELL Sverige LR 600/600 80 (80) 71 (70) 76 (75) U (K) 

Altman 1968 USA MDA 33/33 94 97 95 U 

Vårt test av Altman 
1968 

Sverige LR 33/33 79 76 77 U 

Ohlson 1980 USA LR 105/2058 32 99 96 U 

Vårt test av Ohlson 
1980 

Sverige LR 105/2058 0 100 95 U 

Chi & Tang 2006 Asien LR 30/90 69 93 86 K 

Vårt test av Chi & 
Tang 2006 

Sverige LR 30/90 53 98 87 K 

TABELL 24. JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE FORSKARE (EGEN TABELL) 

För den första studien, Altman (1968), slumpade vi ut 33 friska bolag och 33 

konkursbolag från vårt urval och utvecklade en likadan modell som vi har gjort (det vill 

säga med samma nyckeltal). Här underskred vår träffsäkerhet Altmans, såväl för 

konkursbolagen som för de friska bolagen. Det här kan bero på att Altman har utvecklat 

modellen med en annan metod (diskriminant analys) eller att de nyckeltal som passade 

bra i vår modell med 600/600 bolag inte var passande för just de 33 bolagen vi 

slumpade ut. Endast ett av nyckeltalen visade sig vara signifikant i den här modellen, 



67 
 

det var X3 (N6) med en signifikansnivå som visade 0.036. Nyckeltalet hade ett värde på 

oddset på 27.1 med konfidensintervallet 1.234-595.088 (se appendix 5). Det här 

intervallet är stort och Pallant (2010, s. 178) menar att ett litet urval ofta leder till ett 

stort konfidensintervall. Det här minskar precisionen i modellen, så även om Altmans 

(1968) modell och resultat ser bra ut avseende träffsäkerhet är resultatet förknippat med 

en stor osäkerhet. Det största konfidensintervall för oddsen i vår modell var även det för 

nyckeltal X3 (N6) men med ett mycket mindre spann på 6.770-19.827. Altman 

utvecklade sin modell på en utvecklingsgrupp men testade aldrig modellen på en 

kontrollgrupp för att se att modellen håller utanför de bolag den är utvecklad på. Vi 

testade att applicera vår ”imitation” av Altmans modell på en kontrollgrupp bestående 

av 33 på nytt slumpade konkursbolag och 33 friska bolag. Då sjönk träffsäkerheten för 

konkursbolagen från 79 procent till 51 procent och för de friska bolagen från 76 procent 

till 49 procent. I vår utvecklade modell sjönk träffsäkerheten för konkursbolagen från 

80.0 till 79.5 procent och för de friska bolagen från 71.3 till 69.6 procent. Det här visar 

att vår modell är mer stabil, förmodligen på grund av en större storlek på 

utvecklingsgruppen. Vi anser att det är viktigt att tydligt påpeka att modellens 

träffsäkerhet inte säger allt om hur modellen presterar, utan endast ger en indikation. Vi 

har utvärderat vår modell med ett flertal andra tester (se avsnitt 5.2.1) men har valt att 

främst fokusera på träffsäkerheten vid jämförande med tidigare studier för att förenkla 

jämförbarheten. 

För den andra studien, Ohlson (1980), hade vi inte tillräckligt med bolag i vår 

utvecklingsgrupp för att utveckla en modell med samma proportioner som honom. Vi 

väljer därför att analysera hans modell på ett lite annat sätt. Ohlson hade en hög andel 

friska bolag (2058 stycken) i kombination med en hög träffsäkerhet för de friska 

bolagen (99 procent). Det här innebär att den låga andelen konkursbolag (105 stycken) 

med den låga träffsäkerheten för konkursbolagen (32 procent) inte hade någon större 

effekt på den totala träffsäkerheten på 96 procent. Vid en första anblick ser det 

fantastiskt ut med en modell för konkursprognostisering som kan klassificera rätt i 96 

procent av fallen. Frågan är dock hur stor nytta en sådan modell gör när den faktiskt 

klassificerar 68 procent av alla konkursbolag felaktigt. För att jämföra med Ohlsons 

modell skapade vi en modell som enbart består av en konstant (0) och helt utan några 

nyckeltal som förklarande variabler (se appendix 5). Den här modellen klassificerar ett 

bolag som friskt i 100 procent av fallen. För Ohlsons proportioner av friska bolag och 

konkursbolag erhåller modellen en träffsäkerhet på 95 procent, vilket innebär att den når 

upp till nästan samma nivå som hans. Nyttan av en sådan modell är dock diskuterbar.  

Den tredje studien vi valde att jämföra med som är utförd av Chi och Tang (2006), 

använde 30 konkursbolag och 90 friska bolag för att utveckla modellen och sedan lika 

många för att kontrollera den. De rapporterade sin träffsäkerhet för kontrollgruppen. Vi 

ville göra vårt test jämförbart med deras. Vi slumpade därför ut 30 konkursbolag och 90 

friska bolag från vår utvecklingsgrupp, dessa utvecklade vi modellen på. Sedan 

slumpade vi ut 30 konkursbolag och 90 friska bolag från vår kontrollgrupp och testade 

modellen på dem. Modellen uppvisade 53 procent träffsäkerhet för konkursbolagen och 

98 procent för de friska bolagen. I tabell 24 på föregående sida kan vi se att även Chi 

och Tang erhöll en högre träffsäkerhet för de friska bolagen och en total träffsäkerhet 

som var lik vår. Det här går i linje med vår analys gällande Altman där vi visade att ett 

litet urval av bolag leder till ett stort konfidensintervall för oddsen och därmed en 

osäker skattning av skillnaderna mellan de olika typerna av bolag. Vi drar slutsatsen att 

det tre gånger större urvalet av friska bolag ledde till en säkrare skattning av dessa och 

därmed en högre träffsäkerhet för dem än för konkursbolagen. Det här anser vi visar på 
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en stor fördel som ökar vår studies pålitlighet när vi beslutade oss för att använda lika 

många konkursbolag som friska bolag i vår studie.  

Zavgren (1985) valde att justera sin cut-off nivå för att erhålla den högsta 

träffsäkerheten för de olika typerna av bolag. Vi kände inte att det här var ett attraktivt 

alternativ för oss eftersom vi anser att den intuitiva tolkningen av modellen går förlorad. 

Som standard är cut-off nivån 0.5, vilket leder till tolkningen att ett bolag med en lägre 

sannolikhet för att gå i konkurs än medianen 0.5 klassas som ett friskt bolag, och ett 

bolag med en högre sannolikhet än medianen 0.5 klassas som ett konkursmässigt bolag. 

Det här var en av de mest attraktiva egenskaperna när vi valde metoden logistisk 

regression, vilket innebar att vi inte ville förändra cut-off nivån och ändra den till 

exempelvis 0.4 eller 0.55. Vi valde istället att testa ett stort antal kombinationer av 

nyckeltal, som vi tidigare har diskuterat, för att hitta dem som gav en tillfredsställande 

nivå på träffsäkerheten för de olika typer av bolagen samt en bra "fit" för modellen. I 

linje med Chi och Tang (2006, s. 20-21) som menade att typ 1 fel är allvarligare än typ 

2 fel valde vi att skapa en modell med en högre träffsäkerhet för konkursbolagen än för 

de friska bolagen. Det förhållande vi valde mellan träffsäkerheterna uttryckt i procent 

(80/71 för utvecklingsgruppen och 80/70 för kontrollgruppen) är befattat med en 

subjektiv bedömning av oss och huruvida det är en lämplig nivå kan vara ett ämne att 

diskutera för någon som vill replikera vår studie. 

5.3 Hur kan modellen bli bättre? 
Vi införde en gråzon i vår modell för att minska felklassificeringar och för att göra vår 

modell mer säker att använda. Nedan kommer vi först att presentera varför en gråzon 

kan vara bra att använda, för att sedan beskriva hur vi gjorde för att bestämma vår 

gråzon. 

 

5.3.1 Gråzon 
Forskare som exempelvis Altman (1968) har infört gråzoner i sina modeller. Altman 

(1968, s. 606) beskriver att en gråzon är ett område där inget uttalande görs om 

sannolikheten för att gå i konkurs eftersom det är för osäkert. När vi inkluderar en 

gråzon i vår modell innebär det att de bolag som erhåller ett värde som ligger i gråzonen 

varken klassificeras som ett friskt bolag eller ett konkursbolag. Vi säger istället att de 

måste undersökas närmare eftersom vår modell inte kan prognostisera dem på ett säkert 

sätt.  

Anledningen till att en gråzon skapas är för att dessa bolag har erhållit en sannolikhet 

som ligger nära den valda cut-off nivån och därför löper stor risk att felklassificeras. 

Vår cut-off nivå är 0.5. Det är exempelvis inte så stor skillnad på ett bolag som erhåller 

0.49 eller 0.51, fast utan gråzon kommer en av dem att klassificeras som frisk och en av 

dem som konkursmässig. Genom att införa en gråzon kan därmed andelen 

felklassificerade bolag minskas.  
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FIGUR 12. DISTRIBUTIONEN AV DE FELKLASSIFICERADE BOLAGENS SANNOLIKHETER (EGEN 

FIGUR) 

Figur 12 ovan visar distributionen av de felklassificerade bolagens sannolikheter 

(värden på Y), i utvecklingspopulationen samt i kontrollpopulationen. Vi kan se att den 

större delen av värdena ligger nära cut-off nivån 0.5. Vi valde därför att testa två olika 

gråzoner: 0.4 - 0.6 och 0.5 - 0.7 för att se vilken som skulle minska felklassificeringarna 

på det bästa sättet. 

I tabell 25 nedan presenteras resultatet av modellen när de två olika gråzonerna har 

applicerats. Den första gråzonen (0.4-0.6) visar en förbättring i den totala 

träffsäkerheten av modellen, som för utvecklingsgruppen har ökat från 75.7 procent 

utan gråzon till 80.3 procent. En förbättring med 4.6 procent.  

Gråzon 0.4-0.6 Friskt/Konkurs 

Prognostiserad grupp 
Antal 

Korrekt 
klassificering 

% 
Friska bolag Konkursbolag 

Utvecklingsgrupp Antal F 356 110 466 76,4 
    K 77 404 481 84,0 

  Totalt         80,3 

Kontrollgrupp 
 

F 1667 567 2234 74,6 
    K 376 1883 2259 83,4 

  Totalt         79,0 

Gråzon 0.5-0.7 Friskt/Konkurs 
Prognostiserad grupp 

Antal 
Korrekt 

klassificering 
% 

Friska bolag Konkursbolag 

Utvecklingsgrupp Antal F 428 43 471 90,9 
    K 120 264 384 68,8 

  Totalt         80,9 

Kontrollgrupp 
 

F 1948 226 2174 89,6 
    K 574 1252 1826 68,6 

  Totalt         80,0 

TABELL 25. MODELL MED APPLICERADE GRÅZONER (EGEN TABELL) 

Med den andra gråzonen (0.5-0.7) erhåller vi en total träffsäkerhet på 80.9 procent för 

utvecklingsgruppen och 80.0 procent för kontrollgruppen. Det här är en större 

förbättring än den förra gråzonen (0.4-0.6), men tyvärr på bekostnad av 

konkursbolagens träffsäkerhet. Det här går i linje med Zavgrens (1985) studie där vi 

lärde oss att en prioritering av en typ av träffsäkerhet sker på bekostnad av den andra. 

Om vi skulle välja den här gråzonen skulle träffsäkerheten för konkursbolagen i 

utvecklingsgruppen sjunka med 15.2 procent och i kontrollgruppen med 14.8 procent. 
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Detta innebär att studiens typ 1 fel blir höga. I vår studie har ett lågt värde på typ 1 felet 

prioriterats vilket leder till att vi väljer gråzonen på 0.4-0.6. 

5.4 Använda modellen på slumpmässigt utvalt företag 
Faraway (2006, s. 34) menar att det finns två typer av studier; prospektiva studier och 

retrospektiva studier (även kallat case-control studier). Vi har genomfört en case-control 

studie, där utfallet (konkurs/friskt) är givet och sedan har vi observerat effekten av de 

variabler vi tror ska kunna förklara utfallet (nyckeltalen). För en case-control studie 

måste en justering utföras av modellen innan den kan appliceras i ”verkligheten”. Vi ska 

beskriva det nedan. 

5.4.1 Justering av intercept 
En case-control studie används till exempel inom sjukvården för att undersöka sällsynta 

sjukdomar (Lewallen & Courtright, 1998, s. 57). För att kunna utröna skillnader i 

variablerna mellan de olika utfallen (frisk/sjuk) används lika många friska som sjuka 

personer i studien. Problemet med det här, likt i vår studie, är att urvalet av personer 

som studeras inte representerar proportionerna i verkligheten. I verkligheten finns det 

långt fler friska personer/bolag än sjuka personer/bolag. 

Faraway (2006, s. 35) menar att en case-control studie ger väntevärdesriktiga värden för 

alla delar av modellen, förutom interceptet B0. När vår modell utvecklades skapade 

SPSS ett intercept, -1.501, som är baserat på att det finns lika många konkursbolag som 

friska bolag i populationen, vilket programmet tolkar som att det är lika stor sannolikhet 

i verkligheten att gå i konkurs som att inte göra det. För att en utvecklad modell ska 

kunna appliceras på andra situationer än den undersökta måste interceptet därför 

justeras. Justeringen av interceptet kan ses i Appendix 6. 

Den modell som ska användas om den ska appliceras på ett slumpmässigt valt företag i 

populationen är: 

 ̂   
                                       

                                         
 

5.4.2 Att tolka sannolikheten  
När interceptet justeras tappar modellen tyvärr den intuitiva tolkningen, som innebär att 

ett bolag med en sannolikhet på under 0.5 ska tolkas som ett friskt bolag och ett bolag 

med en sannolikhet på över 0.5 ska tolkas som ett konkursmässigt bolag. 

Vi testade olika nivåer och kom fram till att den nya cut-off nivån ska vara 0.015. Det 

innebär att ett bolag med en sannolikhet lägre än 0.015 skulle klassas som friskt och ett 

bolag med en sannolikhet högre än 0.015 skulle klassas som konkursmässigt. I tabell 26 

på nästa sida ses modellens träffsäkerhet med det justerade interceptet. I jämförelse med 

den ojusterade modellen kan vi se en marginell förbättring i träffsäkerheten för de friska 

bolagen i utvecklingsgruppen (72 procent vs 71.3 procent), och en marginell försämring 

i träffsäkerheten för konkursbolagen i utvecklingsgruppen (79.3 procent vs 80 procent). 
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  Friskt/Konkurs 
Prognostiserad grupp 

Antal 
Korrekt 
klassificering, 
% Friska bolag Konkursbolag 

Utvecklingsgrupp Antal F 432 168 600 72,0 

    K 124 476 600 79,3 

  Totalt         75,7 

Kontrollgrupp 
 

F 1968 828 2796 70,4 

    K 598 2198 2796 78,6 

  Totalt         74,5 

TABELL 26. DEN JUSTERADE MODELLENS TRÄFFSÄKERHET (EGEN TABELL) 

5.4.3 Gråzon för den justerade modellen 
Gråzonen för den justerade modellen bestämdes på samma sätt som gråzonen för den 

ojusterade modellen. Den bestämdes till 0.014-0.016. Genom att använda gråzonen 

förbättrades den totala träffsäkerheten för utvecklingsgruppen med 0.3 procentenheter 

(76 procent vs 75.7 procent) och för kontrollgruppen med 0.9 procentenheter (75.4 

procent vs 74.5 procent). 
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6 Slutsats 
I slutsatsen kommer vi att återknyta till studiens syfte för att visa huruvida det har 

besvarats. Vi kommer att erbjuda en sammanfattande tolkning av modellen samt 

diskutera dess användningsområden och bidrag till området konkursprognostisering. 

Nedan sammanfattas kapitlets upplägg.  
 

 

 

  

 

6.1 Återknytning till syftet 
 

 

 

 

 

Vi har uppfyllt studiens syfte genom att utveckla en modell för konkursprognostisering 

med hjälp av den statistiska metoden logistisk regression. Med hjälp av fyra olika 

nyckeltal ska modellen kunna förutspå ett bolag som friskt eller konkursmässigt.  

6.2 Modellen och nyckeltalen 
Vi presenterade två olika versioner av modellen, en som är utvecklad för vårt urval som 

bestod av lika många konkursbolag som friska bolag, och en modell som har ett justerat 

intercept. Den här justeringen möjliggör för våra läsare att använda modellen på ett 

småföretag i Sverige. Modellen med det justerade interceptet visas nedan. För den här 

modellen var träffsäkerheten för företagen i kontrollgruppen 71,1 procent för de friska 

bolagen och 79,6 procent för konkursbolagen.  

 

 ̂   
                                       

                                         
 

 

6.2.1 Modellens delar 
Nedan sammanfattas modellens olika delar. För nyckeltalen anges inom parentes vilken 

kategori av nyckeltal de hör till. För att använda modellen ska du som intressent välja 

ett företag av intresse och sätta in dess nyckeltal i formeln. Variabeln ”e” är basen av 

den naturliga logaritmen och kan användas med hjälp av en miniräknare eller genom 

kommandot ”exp” i Excel. När det är ifyllt kommer en skattad sannolikhet för konkurs 

( ̂) att erhållas.  

  

Återknytning  

till syftet  

Syfte 
Att utveckla en modell för konkursprognostisering som är applicerbar på små 

aktiebolag i Sverige. Modellen ska med hjälp av utvalda nyckeltal kunna 

förutspå ett bolag som friskt eller konkursmässigt. 

 

Modellen och 

nyckeltalen  

Användnings-

områden  

Studiens bidrag & 

begränsningar  

Förslag till 

vidare forskning  
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  Den skattade sannolikheten för konkurs 

e Basen i den naturliga logaritmen, använd "exp" i Excel 

X1 EBIT/Totala skulder (Lönsamhet) 

X2 Balanserat resultat/Totala tillgångar (Ledningens prestation) 

X3 Totala skulder/Totala tillgångar (Solvens) 

X4 Likvida medel/Totala tillgångar (Solvens) 

 

Den skattade sannolikheten för konkurs ( ̂) ska tolkas på följande sätt: 

  Tolkning av sannolikheten 

0.0 - 0.014 Friskt 

0.014 - 0.016 Gråzon (uttalar oss inte) 

0.016 - 1.0 Konkursmässigt 

 

Ett företag som hamnar i intervallet 0.0-0.014 ska alltså tolkas som ett friskt bolag och 

ett bolag som hamnar i intervallet 0.016-1.0 som ett konkursmässigt bolag. I gråzonen 

0.014-0.016 är sannolikheten för att felaktigt klassificera bolagen hög, varför vi inte vill 

uttala oss om bolagets status. Vi rekommenderar istället att närmare granska bolag som 

placerar sig i gråzonen. Modellen prognostiserar för 18 månader framåt i tiden.  

6.2.2 Varför är dessa nyckeltal mest lämpliga att använda?  
De nyckeltal som ingår i modellen är sprungna ur tidigare studier inom 

konkursprognostisering. Vi startade med nio nyckeltal som sedan genomgick olika 

tester för att urskilja vilka nyckeltal som är mest passande att använda i den svenska 

kontext vi har applicerat dem i. Enligt diskussionen i avsnitt 5.1.1 anser vi att 

nyckeltalen uppfyller de uppsatta idealen återangivna nedan: 

Ideal Beskrivning 

X1 X2 X3 X4 

EBIT/Totala 
skulder 

Balanserat 
resultat/Totala 

tillgångar  

Totala 
skulder/Totala 

tillgångar  

Likvida 
medel/Totala 

tillgångar 

Enkelt att förstå 

Nyckeltal som är lättolkade för 
användarna ska prioriteras även 
fast det kan minska 
komplexiteten  

X X X X 

Enkelt att tolka om 
bättre eller sämre 

Det ska gå att säga om nyckeltalet 
är bra/dåligt och om en höjning 
är bra/dålig 

X X X X 

Enkelt att se hur det 
kan förbättras 

Det ska vara enkelt att se vad som 
bör göras för att förbättra värdet 
på nyckeltalet 

X X X X 

 

6.2.3 Hur kan nyckeltalen hjälpa oss att förstå företagens väg mot 
konkurs? 

Vår modell kan hjälpa intressenter i och utanför företaget att få en fingervisning om 

företagens väg mot konkurs. Ett företag kan granska nyckeltalens påverkan för att se hur 

nyckeltalen tillsammans men även på egen hand påverkar risken för att gå i konkurs. 

 ̂ 

 ̂ 
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Nedan ska vi kommentera de nyckeltal som bäst, respektive värst, prognostiserar 

konkurs i vår modell. För en närmare vägledning av hur nyckeltalen ska tolkas se 

avsnitt 5.1.3.  

Nyckeltal X3 Totala skulder/Totala tillgångar var det nyckeltal som bäst 

prognostiserade konkurs. Det hade störst påverkan på oddset (11.585 i jämförelse med 

de andra nyckeltalen som låg mellan 0.076-1.307). Det var även det mest använda 

nyckeltalet av de som angavs i vår teoretiska referensram. Det nyckeltal som sämst 

prognostiserade konkurs var X2 Balanserat resultat/Totala tillgångar. Det här 

nyckeltalet hade en mycket liten påverkan på oddset för konkurs (kanske obefintlig) 

samt stred det mot Altmans (1968) resonemang om att en ökning av nyckeltalet skulle 

leda till minskad risk för konkurs. Vår modell presenterade tvärtemot att en ökning av 

nyckeltalet skulle leda till en ökad risk för konkurs. Nyckeltalet uppvisade även en svag 

signifikans. Det här väcker frågan huruvida det finns något annat nyckeltal som bättre 

hade passat in i modellen. Vi valde att ändå inkludera nyckeltalet eftersom det ledde till 

ett ökat värde för såväl Hosmer-Lemeshow test och pseudo R square för vår modell. Vi 

kunde inte finna någon annan kombination av nyckeltal som gav oss lika bra resultat för 

de tester som användes för att utvärdera modellen.  

6.2.4 För- och nackdelar med användning av nyckeltal 
Det finns såväl för- och nackdelar med att vi använt nyckeltal i vår modell. Den första 

fördelen är att nyckeltalen är publik information. Som vi nämnde i avsnitt 4.3.3 måste 

alla aktiebolag skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket vilket gör att intressenter 

som vill använda vår modell kan få tillgång till det data som behövs. Den andra fördelen 

är att nyckeltal är erkända och ses som ett utmärkt hjälpmedel för att analysera ett 

företags ekonomiska förhållanden. Vi anser att det här ökar trovärdigheten för 

modellen.  

En nackdel med att enbart använda nyckeltal i modellen är att de endast visar upp en del 

av företagets verklighet. Vi nämnde i avsnitt 3.2.4 att ett sätt att motverka det här 

problemet är att använda nyckeltal som visar olika delar av företagets verksamhet. Vi 

har använt nyckeltal från de tre olika kategorierna lönsamhet, ledningens prestation och 

solvens för att motverka problemet. Vidare uttalar vi oss om ett företags status enbart 

baserat på dess nyckeltal. På grund av det här måste vi vara helt säkra på att 

informationen som tillhandahålls för att räkna ut nyckeltalen är korrekt. I 3.2.2 berättade 

vi om den slopade revisionsplikten för vissa mindre bolag. Den slopade revisionsplikten 

innebär att en del av de nyckeltal och siffror vi har byggt vår modell på tillhör företag 

som har årsredovisningar som inte har varit föremål för revision. Det kan diskuteras 

huruvida det här försämrar informationskvaliteten och därmed tillförlitligheten av 

modellen.  

6.3 Användningsområden 
Vi utvecklade modellen för de personer som har ett ekonomiskt förhållande till små 

aktiebolag i Sverige. Vår avsikt är nu att modellen kan användas av dessa intressenter 

för att lära sig mer om företagens väg mot konkurs. Det här kan underlätta för 

exempelvis investeringsbeslut och kreditgivning. Vi ser även att personer inom små 

aktiebolag i Sverige kan använda modellen som grund för ekonomistyrning inom 

företaget.  

Modellen har validerats genom två huvudsakliga steg: (1) ett flertal tester och (2) 

genom att appliceras på en kontrollpopulation bestående av 2798 friska bolag och 2798 
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konkursbolag. Den har visat goda resultat i valideringen. Det här betyder att den ska 

fungera väl när den appliceras av en utomstående. 

Det har visat sig att modeller för konkursprognostisering snabbt tappar sin aktualitet, 

varför vi anser att vår studie är ett viktigt tillskott till forskningen. De studier som 

tidigare har genomförts i Sverige är mest uppsatser, och dessa har några år på nacken 

(se exempelvis Basic & Blom, 2007; Linder & Norrbelius, 2009). 

Vi menar att modellen kan ge en fingervisning om företagens konkursstatus men att den 

ska användas med försiktighet. Som vi nämnt tidigare finns det fler faktorer som spelar 

in och en modell enbart uppbyggd på nyckeltal visar därför inte hela bilden av företaget. 

6.4 Studiens bidrag och begränsningar 
Genom att använda vår modell har vi möjliggjort för våra läsare att finna svar på hur 

stor risken är för att ett visst bolag inom de närmaste 18 månaderna kommer att vara 

friskt eller gå i konkurs.  

Det praktiska bidraget med studien är att våra läsare kan erhålla värdefull information 

som underlättar deras ekonomiska beslut i förhållande till företaget. Det resultat 

modellen framställer skulle därigenom kunna ge ett flertal samhälleliga aspekter.  

Det främsta teoretiska bidraget med vår studie är de nyckeltal vi har funnit vara 

framgångsrika för att prognostisera konkurser. Vi genomförde ett utförligt arbete med 

att först identifiera de mest använda nyckeltalen från tidigare forskare inom 

konkursprognostisering innan vi fortsatte med att identifiera de fyra bästa nyckeltalen 

för just vår studie. Vi anser att dessa fyra nyckeltal är de bästa nyckeltalen att använda i 

en konkursprognostiseringsmodell för små aktiebolag i Sverige. Det här en kunskap vi 

gärna vill framföra till framtida forskare inom området.  

Vi anser att en av begränsningarna med vår studie är att vår modell förlorar en viss 

tydlighet efter att vi har genomfört justeringen av interceptet. Resultaten från vår modell 

blir något svårare att tolka för våra läsare eftersom cut-off nivån som delar in bolagen i 

de två grupperna friska bolag och konkursbolag ändras från 0.5 till 0.015. Vi anser att 

en cut-off nivå på 0.015 är mindre tydlig än en cut-off nivå på 0.5 eftersom en cut-off 

nivå på 0.015 delar in grupperna friska bolag och konkursbolag i två olika stora 

sannolikhetsgrupper, 0-0.015 och 0.015-1. En cut-off nivå på 0.5 är lättare att tolka 

eftersom den delar in de två grupperna friska bolag och konkursbolag i två lika stora 

sannolikhetsgrupper, 0-0.5 och 0.5-1. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag på framtida forskning är att skapa en branschinriktad modell. Vi har tidigare 

beskrivit att det finns skillnader i nyckeltal mellan olika branscher. En branschinriktad 

modell skulle därför kunna ta vara på skillnader i nyckeltalen mellan olika branscher 

och resultera i en modell med en högre träffsäkerhet än en modell som är utvecklad på 

alla olika sorters bolag.  

I början av vår studie ansåg vi att möjligheten att skapa en branschinriktad modell var 

ett intressant alternativ. Vi valde sedan bort det (se avsnitt 4.4.2) eftersom det fanns 

begränsade möjligheter att urskilja branschtillhörigheten för många bolag. Vi använde 

SNI-koder och det medförde ett borfall på ungefär en tredjedel av alla bolag i databasen 

AD. Om dessa problem kan kringgås och ett tillräckligt stort antal bolag erhållas, anser 

vi att en branschinriktad modell skulle bidra med ett värde till forskningen.  
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Ett annat förslag är att utöka mängden testade nyckeltal. Vi startade med nio testade 

nyckeltal.  Det är inte helt säkert att dessa nyckeltal är de bästa för att förutspå konkurs, 

och genom att använda ett större antal nyckeltal är det möjligt att bättre resultat hade 

kunnat erhållas.  
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7 Sanningskriterier 
 

Det är viktigt att studiens resultat går att förlita sig på. För en kvantitativ studie handlar 

det här om möjligheten för andra personer att upprepa studien och få samma resultat. 

Eliasson (2006, s. 14) menar att de två viktigaste delarna för att försäkra sig om det här 

är att studien har en hög reliabilitet och validitet. Hon beskriver att en studie med hög 

reliabilitet kan göras om och få samma resultat, medan en studie med hög validitet 

mäter det vi vill att den ska mäta. Vi kommer att gå närmare in på vad de båda 

kriterierna betyder för vår studie. Vi kommer även att diskutera generaliserbarheten av 

vår studie. 

 

7.1 Reliabilitet 
En studie med hög reliabilitet kan alltså göras om och få samma resultat. Dahmström 

(2010, s. 368) beskriver att reliabiliteten kan ses som graden av tillförlitlighet hos en 

mätning. En studie med hög reliabilitet skulle upprepade gånger kunna mäta en viss 

egenskap hos en enhet och erhålla en låg variation i resultaten mellan gångerna. Det här 

förutsatt att egenskapen som mäts inte har förändrats. Det här innebär att vår modell 

skulle kunna appliceras på samma företag som ingår i studien och erhålla samma 

resultat som vi har erhållt. Det här förutsätter därför att datat vi använt i studien är 

korrekt och Eliasson (2006, s. 16) menar att reliabiliteten i en studie kan ökas genom att 

kontrollera det kvantitativa datat i studien när det har registrerats. Efter att vårt 

slutgiltiga urval var färdigställt och uppdelat i en utvecklingsgrupp och en kontrollgrupp 

valde vi därför att slumpa fram 30 stycken bolag som vi kollade genom att utföra två 

kontrollsteg; (1) Vi gick in i Retriever och jämförde de använda värdena för bolaget 

med de fysiska årsredovisningarna från Bolagsverket. Vi genomförde detta för att se att 

siffrorna från Bolagsverket hade hanterats korrekt då de lästs in i Retrievers databas. Vi 

valde att dubbelkolla fem värden: omsättning, årets resultat, totala tillgångar, 

kortfristiga skulder samt tidpunkt för konkurs. (2) Vi exporterade än en gång 

informationen från bolagens årsredovisningar från Retriever till Excel och kontrollerade 

att värden på nyckeltalen var korrekta. Vi gjorde det här för att kontrollera att de hade 

hanterats korrekt då vi läste över dem till Excelfilen, samt att beräkningarna var 

korrekta. Vi hittade inga avvikelser från de tidigare registrerade värdena. De kollade 

bolagen samt deras värden finns i Appendix 7. För att öka reliabiliteten hos studien har 

vi även varit utförliga i den praktiska metoden. Det här är för att möjliggöra 

återskapande av studien.  

 

7.2 Validitet 
Eliasson (2006, s. 17) menar att validiteten svarar på frågan ”Kan vi räkna med att 

undersökningen är giltig – att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?”. 

Dahmström (2010, s. 370) menar att respondenten (i vårt fall företagen) själva kan 

utgöra en källa till mätfel. De kan oavsiktligt (eller avsiktligt) ange felaktiga eller 

missvisande svar. I vår studie kopplar vi det här till företag utan revisor som har 

tillhandahållit missvisande värden i sina årsredovisningar. Det här skulle kunna minska 

studiens validitet eftersom modellen är uppbyggd på antagandet att dessa värden är 

korrekta. Eliasson (2006, s. 17) menar att validiteten för en klassisk studie kan ökas 

genom att få de operationella definitionerna av begreppen att så mycket som möjligt 

överensstämma med de teoretiska definitionerna. Enligt vår tolkning av det här har 

validiteten i vår studie ökats genom att vi har använt nyckeltal som har en teoretisk 

förankring. Vi har utgått från tidigare studier och enbart använt de nyckeltal som har 
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visat sig signifikanta för att förutspå konkurser. Vi har även använt nyckeltal från olika 

”kategorier”. Det här för att visa upp fler delar av företagets verksamhet samt minska 

risken för att nyckeltalen förklarar samma sak. 

 

7.3 Generaliserbarhet 
Vår studie kan generaliseras till små aktiebolag i Sverige mellan 2011 till 2013. Vi 

använde ett urval bestående av samtliga konkursbolag samt ett obundet slumpmässigt 

urval av de friska bolagen. Bryman (2012, s. 206) menar att ett sådant urval gör studien 

generaliserbar men att det är viktigt att se vilka begränsningar som föreligger för 

generaliserbarheten. Han menar att resultaten endast kan generaliseras för just den 

population vi har undersökt och att det även kan finnas en tidsfaktor med i bilden. Vi 

kan därför inte säga att studiens resultat kan appliceras på alla företag i Sverige utan 

måste vara tydliga med att det endast är små aktiebolag i Sverige mellan åren 2011 till 

2013. Vi menar dock att modellens goda resultat indikerar att den kan vara överförbar 

till andra tidsperioder och kontexter.   
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Appendix 
 

Appendix 1 – Nyckeltalens fördelning 
 

 

                    Mean: 0,0640  

Median: 0,0522 

                    Mean: 1,9917 

Median: 1,5627 

                    Mean: 3,2462  

Median: 2,4506 

                    Mean: -0,1859 

Median: -0,0687 

                    Mean: 0,1910 

Median: 0,0860 

                    Mean: -0,1554  

Median: -0,0683 

                    Mean: 0,0422 

Median: 0,0301 

                    Mean: -0,2438  

Median: -0,0843 

                    Mean: 0,1461 

Median: 0,1059 

                    Mean: 0,0235 

Median: 0,0021 

                    Mean: 0,5750 

Median: 0,5549 

                    Mean: 1,0128 

Median: 0,9224 



86 
 

 

 

 
 

 

 

  

                    Mean: 0,3129 

Median: 0,3298 

                    Mean: -0,0903  

Median: 0,0202 

                    Mean: 0,2946 

Median: 0,1851 

                    Mean: 0,1035 

Median: 0,0192 

                    Mean: 2,2865 

Median: 1,5019 

                    Mean: 0,8919 

Median: 0,6808 
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Appendix 2 - Outliers 
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Appendix 3 – Korrelation 
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Appendix 4 - Testade kombinationer av nyckeltal 
 

 

Nyckeltal 

(N2, N6) (N3, N6, N8) (N3, N6, N7, N5) 

(N2, N4, N6) (N2, N6, N10) (N2, N5, N8, N9) 

(N2, N6, N8) (N2, N1, N10) (N5, N8, N7, N3) 

(N2, N4, N8) (N3, N6, N7, N9) (N5, N8, N6, N9) 

(N1, N2, N6) (N3, N6, N7, N8) (N5, N3, N6, N7) 

(N2, N1, N3) (N5, N8, N6, N3) (N5, N3, N7, N9) 

(N2, N1, N4) (N5, N8, N6, N7) (N5, N8, N7, N2) 

(N2, N1, N6) (N5, N8, N7, N1) (N5, N8, N7, N3) 

(N2, N1, N7) (N6, N3, N9, N4) (N5, N8, N7, N9) 

(N2, N1, N8) (N4, N6, N9, N7) (N1, N2, N6, N4) 

(N2, N1, N9) (N5, N8, N4, N2) (N1, N2, N6, N8) 

(N2, N6, N3) (N5, N3, N6, N7) (N1, N2, N6, N9) 

(N2, N6, N4) (N2, N4, N6, N8) (N5, N8, N7, N10) 

(N2, N6, N5) (N1, N2, N6, N8) (N2, N5, N8, N10) 

(N2, N6, N7) (N1, N2, N4, N6) (N1, N2, N6, N10) 

(N2, N6, N8) (N2, N3, N4, N6) (N1, N2, N4, N6, N8) 

(N2, N6, N9) (N2, N3, N4, N8) (N5, N8, N6, N3, N1) 
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Appendix 5 – Jämförelse med andra forskare 
 

Altman (1968): 

 

 Observed Predicted 

 Friskt/Konkurs Percentage 
Correct  Friska bolag Konkursbolag 

Step 1 
Friskt/Konkurs 

Friska bolag 25 8 75,8 

Konkursbolag 7 26 78,8 

Overall Percentage   77,3 

a. The cut value is ,500 

 

 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

N3 -,769 ,693 1,229 1 ,268 ,464 ,119 1,805 

N5 -,394 1,768 ,050 1 ,823 ,674 ,021 21,572 

N6 3,300 1,576 4,382 1 ,036 27,100 1,234 595,088 

N8 -,945 1,233 ,587 1 ,444 ,389 ,035 4,359 

Constant -2,125 1,381 2,366 1 ,124 ,119   
a. Variable(s) entered on step 1: N3, N5, N6, N8. 

 

Ohlson (1980): 

Classification Table
a,b

 

 Observed Predicted 

 Friskt/Konkurs Percentage 
Correct  Friska bolag Konkursbolag 

Step 0 
Friskt/Konkurs 

Friska bolag 2058 0 100,0 

Konkursbolag 105 0 0 

Overall Percentage   95,1 

a. Constant is included in the model. 
b. The cut value is ,500 
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Appendix 6 - Justering av intercept 
 

Vi har justerat interceptet med vägledning från Faraway (2007, s. 35). 

Formel för justering 

          (
∏ 

∏ 
) 

  = Det justerade interceptet som ska uppskatta rätt proportioner i populationen 

    = Det intercept som erhölls när modellen skapades i SPSS 

∏   (       )  

Sannolikheten för bolaget att bli samplat givet att bolaget är Y=1, det vill säga ett 

konkursbolag. 

∏   (       )  

Sannolikheten för bolaget att bli samplat givet att bolaget är Y=0, det vill säga ett friskt 

bolag. 

Vår justering  

    = -1,501 

∏ =        ⁄   

∏ =          ⁄   

             (
   

    ⁄

   
      ⁄

) = -5,720 

Konkursbolag  Friska bolag 
Antal samplade 600 Antal samplade 600 

Antal totalt  4496 Antal totalt  305569 

 

 ̂          
                                       

                                         
 

 

 ̂          
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Appendix 7 - Reliabilitet 
 

 

 

Bostadsaktiebolaget Ullsaxen 5564470127   14 198 -   9   11 015   5 371 - -

Breadfruit Capital AB 5568139397    638    183    401    136 20140108 Konkurs inledd

BYGGENTREPRENÖREN VELLINGE AB 5568056500   7 299    80    694    403 - -

Carla Pro Shop AB 5562073212   8 093    258   4 762   2 070 - -

Caroline Olsson Arkitektur AB 5568510464    382 -   31    170    27 - -

Dabi Personal Kiruna AB 5562873439   7 981 -   152   3 316   3 101 20140211 Konkurs inledd

Fotoöversten AB 5566205364   4 003 -   59   1 599    616 - -

Great Consulting Group Nordic AB 5568747942   9 125   1 851   4 644   2 723 - -

Heimstaden Ritaren AB 5567918387   9 851   2 338   134 193   1 684 - -

Hjultorgets Multimedia AB 5566396619   13 655 -  2 347   7 251   6 063 20120920 Konkurs inledd

Höglunds Blommor Aktiebolag 5562121037   9 161    3   5 781   1 500 - -

Inix AB 5565530309   2 068    0   4 420   1 957 20131230 Konkurs inledd

Insektsprodukter i Östergötland AB 5568634751    269    99    325    163 - -

Jacobssons Garn & Manufaktur i Borgholm AB 5562773704    766 -   10    888    63 20140224 Konkurs inledd

Ljungskile Bok- o Pappershandel AB 5566953716   2 142 -   205    664    392 20130115 Konkurs avslutad

Make the difference real Göteborg AB 5568054166    11 -   24    78    75 - -

Mats Appel Livs AB 5568010721   10 524 -   237   1 114   1 411 20130205 Konkurs inledd

Midlövs Bygg AB 5566390802   15 589 -   472   3 634   3 647 20130704 Konkurs inledd

Momlin AB 5568095003   2 067    147    655    383 - -

NCC Construction Sverige Aktiebolag 5566134929   3 294    21   830 758   670 367 - -

Nekal AB 5568609076    647    5   1 599    267 - -

NORTH TREE TRADE & INVESTMENT AB 5568124357    964 -   203    27    75 20130405 Konkurs inledd

Nyströms Skor i Mellerud Aktiebolag 5562812114   2 219    18   1 044    415 - -

P&U Förvaltning AB 5566534680   3 475 -   343   1 508   1 011 20130321 Konkurs inledd

Skaroos Möbler i Nacka Aktiebolag 5564859386   7 867 -   16   2 063   1 593 20121112 Konkurs inledd

Sott Packing System Aktiebolag 5563276392   43 663 -  15 571   19 368   7 440 20130612 Konkurs inledd

StormGeo AB 5567619472   5 749    72   2 305   1 189 - -

Svensk Larmcentral AB 5567277834   2 232 -   743    259    553 20140221 Konkurs inledd

Tecnolast AB 5565329892    58 -   104    97    55 20130529 Konkurs avslutad

Åhus Snickarboa Aktiebolag 5563049237   4 105    274   1 192    614 - -

Anmärkning

Datum för 

anmärkning

Omsättning 

(tkr)Org. nrBolagsnamn

Årets resultat 

(tkr)

Totala 

tillgångar (tkr)

S:a kortfristiga 

skulder (tkr)
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