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Sammanfattning 
Konkurser har och kommer förmodligen alltid att vara ett samhällsproblem med 

konsekvenser för många olika intressenter. När företag går i konkurs drabbas bland 

annat ägare, anställda, leverantörer, finansiärer och kunder. Ett företags konkurs kan ge 

stora ekonomiska problem för de anställda som förlorar sina jobb och inkomster. 

Leverantörer kan även de förlora inkomst, vilket kan leda till en företagskris. Studien 

ska besvara ifall förvaltnings- och revisionsberättelsen kan stärka 

konkursprognostiseringen med finansiella nyckeltal som bas i större svenska aktiebolag. 

  

För att kunna svara på problemformuleringen och studiens syfte har en modell skapats 

och även prövats. Modellen skapades utifrån fem finansiella nyckeltal från tidigare 

forskning, revisionsberättelsen (om revisorn lämnat en oren anmärkning eller inte) och 

förvaltningsberättelsen (framtidsutsikter). Vi har inte funnit att ledningens 

framtidsutsikter inkluderats i någon tidigare predikteringsmodell. Eftersom många av de 

tidigare modellerna bygger på finansiella nyckeltal och i vissa fall jämförts mot 

revisorns åsikter om företaget har vi valt att inkludera både förvaltnings- och 

revisionsberättelsen som variabler. Till skillnad från tidigare studier har vi undersökt 

svenska företag. För att kontrollera vilka variabler som blev statistiskt signifikanta 

genomfördes en binär logistisk regression där datat är hämtat från 2012. 

 

Studiens reducerade modell togs fram genom backward elimination, där den variabeln 

med högst p-värde eliminerades ur modellen tills modellen endast inkluderade statistiskt 

signifikanta variabler. Den reducerade modellen innehöll tre förklarande variabler som 

visade sig vara statistiskt signifikanta, vilka var;  

 

● Likviditet  

○ (Omsättningstillgångar - Varulager) / (Kortfristiga skulder)  

● Finansiell struktur  

○ (Totala skulder) / (Totala tillgångar)  

● Företagets storlek  

○ Naturliga logaritmen av (Totala tillgångar / Konsumentprisindex). 

  

Modellen i studien prövades mot tidigare forskares (Ohlson, 1980 och Hopwood et al., 

1994) konkurspredikteringsmodeller genom ett korsvalideringstest som ger ut 

modellernas felmarginaler. Korsvalideringen resulterade i att studiens modell hade ett 

lägre prediktionsfel än både Ohlson (1980) och Hopwood et al. (1994) 

  

En formel skapades utifrån studiens modell som räknar ut en sannolikhet att ett företag 

går i konkurs. Om sannolikheten enligt studiens formel överstiger 62,7 procent går 

företaget i konkurs och om sannolikheten är under 11,9 procent kommer företaget att 

överleva. Där emellan existerar en gråzon där det råder en osäkerhet om företaget går i 

konkurs eller inte. I sådant fall behövs vidare undersökningar om hur företaget ligger 

till, detta kan göras med hjälp en tidigare väletablerad modell. 

  

För att besvara problemformuleringen så resulterade studien i att vi inte har statistiska 

bevis på att revisions- och förvaltningsberättelsen stärker de finansiella nyckeltalen när 

det kommer till att prediktera företagskonkurser. 
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1 Inledning 
I detta kapitel diskuteras bakgrunden till studiens område. Vidare förklaras ämnet 

kortfattat och de variabler som använts. Kapitlet avslutas med studiens 

problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 
När ett företag går i konkurs och tappar sin betalningsförmåga så drabbas först och 

främst företagets anställda genom att de förlorar sina arbeten (Engström, 2002, s.35). 

Engström (2002, s.35) nämner även att företagets ägare, kunder, leverantörer och deras 

finansiärer påverkas när ett företags betalningsförmåga och inkomstkälla försvinner. Ett 

företags konkurs kan också innebära att hela branschen drabbas.  Ett exempel som 

Efendic (2014) nämner är ONOFFs konkurs 2011 som påverkade Expert Sverige och 

deras konkurs 2012. Båda företagen var väletablerade företag på den svenska 

hemelektronikmarknaden (Efendic, 2014).  Andra exempel på stora svenska företag 

som gått i konkurs är finansbolaget Nyckeln (1990), Gota Bank (1992), Rederi AB Slite 

(1993), SAAB (2011) och Panaxia (2012) (Efendic, 2014). Rederi AB Slites konkurs 

gav upphov till att fler än 1 000 personer förlorade sina jobb, för Panaxia låg siffran på 

cirka 400 och för SAAB var siffran 3 400. 

  

Gaganis et al. (2010, s.236) nämner att många intressenter, bland annat investerare, 

revisorer, beslutsfattare och anställda, under senare tid funderat på varför företag går i 

konkurs, vilket har lett till att detta forskningsområde är vanligt förekommande inom 

finansiering och redovisning. När en arbetstagare förlorar sitt arbete kan det leda till att 

familjer drabbas eftersom inkomsten i hushållen minskar. I vissa fall kan staten behöva 

gå in och hjälpa de drabbade, bland annat genom bidrag som exempelvis 

arbetslöshetsförsäkringen (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 2015). 

Leverantörer till företagen som gått i konkurs kan även de drabbas då de förlorar 

kunder. Om deras verksamhet är beroende av konkursföretaget kan det leda till att 

leverantören själva går i konkurs, vilket leder ännu fler arbetslösa. Ett exempel på 

leverantörer som drabbas är Saltöhems konkurs, vilket gjorde att ett 40-tal leverantörer 

förlorade totalt 20 miljoner kronor (Hansen, 2014). Ett annat exempel är en av SAABs 

leverantörer som hamnade i kris i och med SAABs konkurs och deras oförmåga att 

betala tillbaka sina skulder (Svenska Dagbladet, 2011). I och med att konkurser över tid 

har varit ett samhällsproblem och förmodligen alltid kommer att vara, blir det av stor 

vikt för intressenter att kunna prediktera ifall ett företag går i konkurs. 

  

Enligt Upplysningscentralen AB (u.å.a) gick totalt 6 071 svenska företag i konkurs 

under 2015, detta innebär över 16 dagligen. Historiskt sett har antalet konkurser ökat 

och minskat i olika grader under åren. Mellan årtalen 1989 till 2015 uppstod det högsta 

antalet konkurser i och med finanskrisen som varade mellan 1990 och 1994 

(Holmström, 2016), vilket visas i Figur 1. Fortsättningsvis visar Holmström (2016) att 

antalet konkurser uppgick till totalt 18 867 under 1992, vilket är snudd på 52 företag per 

dag. Åren därpå har antalet inte varit i närheten av dessa höga siffror. Sedan början av 

2000-talet fram till 2015 har konkurssiffrorna hållits på en relativt jämn nivå 

(Holmström, 2016). De här siffrorna visar att konkurser är ett ständigt samhällsproblem 

som påverkar många intressenter. 
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Även om Figur 1 visar att konkurserna minskat och att konkursnivåerna i Sverige är 

låga på grund av den stabila konjunkturen och hushållens ökade konsumtion, är ämnets 

aktualitet mycket stor. Det här kan ses i media på regelbunden basis, exempelvis skrev 

Dagens Industri (2016) om husvagnstillverkaren Cabby Caravan AB som tvingats gå i 

konkurs. Andra exempel på konkursfall som publicerats inom media är möbelföretaget 

Chilli (Dagens industri, 2015), och Game Store (Dagens nyheter, 2015). Dessa tre 

konkurser innebar att totalt 215 personer blev arbetslösa. 

 

 
Figur 1. Konkursantal: Antalet konkurser i Sverige över tidsperioden 1989 till 2015 

(Holmström, 2016). 

1.2 Konkursprognostisering 
Som man kan utläsa ur Figur 1 är konkurser återkommande över åren. Med detta i 

beaktning är det förståeligt att även forskningen inom konkursprediktering inte är något 

nytt ämne utan har bedrivits i decennier. Redan under 1930-talet bedrevs det forskning 

inom detta område. Under decennierna har många variabler undersökts för att försöka 

förutspå konkurser. Företagets finansiella nyckeltal är variabler som ständigt är 

återkommande i forskningen. Beaver (1966), Altman (1968) och Ohlson (1980) är tre 

forskare som var tidiga med att studera nyckeltal och dess påverkan på konkurser. Deras 

vetenskapliga artiklar har till stor del varit grunden till de studier som bland annat 

Levitan & Knoblett (1985), Hopwood et al. (1989), Shumway (2001), Beaver et al. 

(2005) och Foster (2013) genomfört inom området. Under de senare åren av 

konkurspredikteringsforskningen har fler variabler studerats, bland annat 

marknadsrelaterade variabler och revisorns åsikter. 

1.2.1 Finansiella nyckeltal 
Nyckeltal är ett verktyg som visar företagets välmående. Dessa kan presenteras på ett 

flertal olika sätt, exempelvis finns det lönsamhetsmått, finansiella mått och 

verksamhetsmått (E-conomic, u.å.a). Vidare förklarar E-conomic (u.å.a) att företagets 

välmående under året kan ge indikationer om att företaget kan gå mot en tid med 

finansiella svårigheter. Finansiella nyckeltal är av detta skäl ett intressant instrument att 

inkludera i konkurspredikteringsmodeller. 
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De finansiella nyckeltalen som studeras i den här studien har tagits fram utifrån 

vetenskapliga artiklar. Vilka nyckeltal som använts har valts utifrån; 

 

 Artiklarnas ålder,  

 Hur de presterat,  

 Hur återkommande nyckeltalen är i forskningen, 

 Hur lättillgängliga nyckeltalen är.  

 

De finansiella nyckeltalsmåtten som nämnts mest i de vetenskapliga artiklarna som vi 

har studerat kan delas in i större benämningar; finansiell struktur, företagets storlek, 

prestation, lönsamhet och likvida medel. Vi plockade ut ett specifikt nyckeltal från varje 

benämning för att få en god representation av företagets välmående, se Tabell 1. 

  

I studien har vi använt oss av finansiella nyckeltal som grund för modellen som skapats. 

Detta eftersom de nyckeltalen är ständigt återkommande i de artiklar vi har läst 

angående konkursprediktering och eftersom det är ett viktigt mått för att mäta företagets 

finansiella välmående. Finansiella nyckeltal kan visa företagets nuvarande och tidigare 

års välmående. På grund av detta är det intressant att inkludera dessa typer av variabler i 

en konkurspredikteringsmodell. Vi har undersökt om förvaltnings- och 

revisionsberättelsen kan stärka konkursprognostiseringen med finansiella nyckeltal som 

bas i större svenska företag. Detta eftersom de finansiella nyckeltalen inte behöver visa 

hela bilden av företaget Altman (1968, s.591). Vi har inkluderat revisions- och 

förvaltningsberättelsen i vår modell eftersom de finansiella nyckeltalen inte visar 

företagsledningens framtidsutsikter eller ifall företagen försöker dölja negativ 

information i de finansiella rapporterna så de upplevs mer välmående än vad de i 

verkligheten är. 

  

Tabell 1. Finansiella nyckeltal: De finansiella nyckeltalen som inkluderas i studiens 

modell. KPI = Konsumentprisindex. 

 

1.2.2 Revisionsberättelsen 
Enligt Bolagsverket (2015) är stora aktiebolag skyldig att anlita en revisor. Denne ska 

kontrollera och rapportera att årsredovisningen överensstämmer med de finansiella 

ramverken (Eilifsen et al., 2014, s.5). En ren åsikt innebär att företagets rapporter följer 

de finansiella ramverken samt att revisorn inte har stött på några begränsningar i 

insamlandet av bedömningen (Eilifsen et al., 2014, s.59). En oren är den motsatta, det 

innebär att rapporterna inte följer ramverken eller att revisorn stött på begränsningar när 

den samlat in bevis (Eilifsen et al., 2014, s.20).  

 

Altman & McGough (1974) är bland de första forskarna att studera revisorns 

anmärkningar. Syftet med Altman & McGoughs (1974, s.51) studie är att finna kriterier 

som ska kunna hjälpa revisorn att upptäcka situationer där företag har osäkra 

fortlevnadsförhållanden, exempelvis genom att inte kunna betala sina skulder. Detta 
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undersöks genom att analysera sambandet mellan ett företag i konkurs och dess 

revisionsberättelse som senast givits ut (Altman & McGough, 1974, s.51). Studien 

resulterar i en modell som revisorer kan använda för att få stöd när de genomför sina 

bedömningar angående företagens finansiella rapporter (Altman & McGough, 1974, 

s.57). Koh & Killoughs (1990, s.190) studie gav upphov till en modell som kan hjälpa 

revisorer i deras beslut angående företags fortlevnad. Fortsättningsvis visar studien att 

modellen är mer träffsäker än revisorers observationer i att hitta företag med 

fortlevnadsproblem (Koh & Killough, 1990, s.190). En studie som genomfördes några 

år tidigare av Levitan & Knoblett (1985, s.38), resulterade i att revisorer kan förutspå ett 

företags konkurs upp till två år innan den inträffar. Under senare år har allt mer 

forskning uppstått kring revisorns anmärkningar och dess påverkan på 

företagskonkurser. Sun (2007, s.59) ville undersöka ifall det fanns någon skillnad 

mellan riskmodeller och revisorns åsikter i att förutspå konkurser. Det resulterade i en 

riskmodell som var statistiskt bättre att förutspå konkurser än revisorer (Sun, 2007 

s.76). 

  

De ovanstående forskarna visar att det finns många hjälpmedel revisorn har för att inte 

luras av ett företags redovisning. Med dessa hjälpmedel borde revisorn i 

revisionsberättelsen kunna göra en korrekt bedömning angående företagets välmående. 

Det här är något vi har nytta av eftersom ledningen har incitament att förfina 

rapporterna under sämre tider. Därför har vi valt att studera om sämre tider för företag 

leder till att fler orena anmärkningar ges av revisorn, se Tabell 2. Det här är grunden till 

varför det är intressant att studera om en revisors anmärkningar i rapporten kan indikera 

en framtida konkurs. 

 

Tabell 2. Revisionsberättelsen: Revisionsberättelsens variabel som inkluderas i studiens 

modell. 

 

1.2.3 Förvaltningsberättelsen 
Ett företags framtida utveckling ska enligt tredje punkten, andra stycket i 1 §, kap. 6 i 

Årsredovisningslagen (1995:1554) inkluderas i förvaltningsberättelsen. Där måste 

ledningen visa en rättvisande bild av företags framtida välmående (E-conomic, u.å.b). 

Eftersom företagskonkurser baseras på ett företags möjliga fortlevnad är det av intresse 

att inkludera förvaltningsberättelsen som variabel i studien.  

  

Det finns begränsad forskning angående företagsledningens framtida prognoser som är 

inkluderade i förvaltningsberättelsen och dess förmåga att förutspå konkurser. Vi har 

inte funnit variabeln tillräckligt betydande för att den ska inkluderas i 

konkurspredikteringsmodeller, men vi har inte heller funnit att den har undersökts vilket 

gör att den inte kan uteslutas ur sammanhanget. Studier har däremot gjorts angående 

analytikers prognostiseringar angående intäkter. Moses (1990 s.115) studie resulterade i 

att analytikernas framtidstro är användbara för att förutspå konkurser, men att man ska 

beakta att deras prediktioner på företaget ofta är överskattade ju närmare företaget är 

konkurs. Vi har därför valt att använda oss av ledningens framtidstro istället, detta 

eftersom de borde vara bättre på att förutspå företagets konkurser då de besitter 

fullständig information om företaget. Användandet av variabeln visas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Förvaltningsberättelsen: Förvaltningsberättelsens variabel som inkluderas i 

studiens modell. 

 

1.3 Större aktiebolag 
Vår studie inriktar sig på aktiebolag som enligt Koponen (2003, s.27), Bolagspartner 

(2012) och Holmström (2015) är en av de vanligaste förekommande bolagsformerna 

inom näringslivet i Sverige. Koponen (2003, s.27) nämner att detta även gäller för 

konkurser. Redaktionen på Företagande (2007) nämner att aktiebolag kan ha flera ägare, 

även om de inte är fast anknutna till företaget, det här innebär att aktiebolagens 

intressenter ökar i antal. Detta är en anledning till varför vi har valt att rikta in oss på 

aktiebolag.  

 

Ett aktiebolag är en företagsform där delägarna inte personligt är ansvariga för 

företagets skulder (Bolagsverket, 2014). Vår studie inriktas mot större aktiebolag 

eftersom två av de förklarande variablerna är ett krav som gäller för större företag. 

Enligt 2 §, kap. 1 i Konkurslagen (1987:672) försätts ett företag i konkurs med hjälp av 

en ansökan när de inte kan betala tillbaka sina skulder och inte kommer kunna göra det 

under en längre tid. En ansökan görs i detta fall av företaget själv eller av företagets 

långivare, även kallade borgenärer. Konkurser inom aktiebolag innebär att bolaget 

betalar av sina skulder med hjälp av att avveckla tillgångar i den mån det går 

(Bolagsverket, 2013). 

  

I studien har vi definierat stora företag utifrån Bolagsverkets (2012) definition, vilket 

säger att företagen ska uppfylla minst två av följande tre kriterier under en tvåårsperiod 

för att klassificeras som ett större företag: 

  

 fler än 50 anställda i medeltal 

 mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 

 mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. 

1.4 Sammanfattande bakgrund 
Tidigare forskning inom det här området har i stor del baserats på finansiella nyckeltal 

och dess förmåga att förutspå konkurser. Utmed åren har även forskning angående 

revisionsberättelsens påverkan på företagets framtid undersökts. En vinkel som inte 

studerats i samma utsträckning är företagets framtida utsikt i förvaltningsberättelsen. 

Bara för att vi inte funnit artiklar inom området innebär det inte att den är ej statistisk 

signifikant mot företags fortlevnad. Vi har valt följande förklarande variabler;  

 

 Finansiella nyckeltal; förmedlar företagets nutida välmående och kan även 

användas för att visa hur företaget har presterat under tidigare år, 

 Revisionsberättelsen; ser till att årsredovisningen, nyckeltalen inkluderat, är 

korrekt och speglar en ärlig bild av företaget,  

 Förvaltningsberättelsen; för att inkludera en variabel om lednings framtidstro, 

vilket är något som varken revisionsberättelsen eller nyckeltalen visar.  

 

Dessa variabler bildar tillsammans en övergriplig bild av företagets nutida och framtida 

välmående, se Tabell 4.  
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I den här studien har vi skapat en modell där vi använt oss av de förklarande 

variablerna; finansiella nyckeltal, revisions- och förvaltningsberättelsen. Variablerna har 

studerats tillsammans för att undersöka ifall de kan stärka prediktionen av konkurser för 

större aktiebolag i Sverige. 

 

En anledning till varför vi valt detta ämne är det faktum att en företagskonkurs kan ha 

en stor påverkan på samhället där väldigt många individer berörs, exempelvis genom 

förlorade inkomster för individer samt leverantörer till företaget. 

 

Tabell 4. Förklaringsvariabler: Teoretisk sammanfattning av variablerna som används i 

studien. 

 

1.5 Problemformulering 
Kan förvaltnings- och revisionsberättelsen stärka konkursprognostiseringen med 

finansiella nyckeltal som bas i större svenska aktiebolag?   

1.6 Syfte 
Syftet med arbetet är att skapa och pröva en modell som kan användas av företaget eller 

dess intressenter för att prediktera konkurser. Modellen grundas av finansiella nyckeltal 

som stöds av revisorns anmärkningar på årsredovisningen samt företagets 

framtidsutsikt i förvaltningsberättelsen.  

1.7 Teoretiskt bidrag 
Eftersom tidigare forskning inom konkurspredikteringsområdet till stor del baserats på 

finansiella nyckeltal vill vi bidra till att utveckla en förståelse ifall revisionsberättelsens 

anmärkningar och förvaltningsberättelsens framtida utsikt är statistiskt signifikanta 

variabler att inkludera i en modell som grundas på finansiella nyckeltal. 
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2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel förklaras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, såsom 

verklighetssyn, kunskapssyn och angreppssätt. Kapitlet avslutas med källkritik och hur 

litteratursökningen genomförts.  

2.1 Verklighetssyn 
I skapandet och prövandet av konkurspredikteringsmodellen har vi i största mån hållit 

en objektivistisk verklighetssyn. Detta eftersom vi har använt oss av officiella dokument 

från företagen. Dessa dokument är i form av årsredovisningar som i och med sin 

publicering utesluter att vi påverkar informationen. Objektiviteten stärks eftersom 

årsredovisningarna måste följa en del ramverk på hur de är utformade samt att det har 

skett en objektiv granskning av revisorer för att dessa lagar uppfyllts och att 

informationen stämmer överens med verkligheten. Brymans (2011, s.35-36) definition 

av objektivism är att vi ser verkligheten som något vi inte kan påverka genom handling. 

Detta passar bra in eftersom vi utesluter den mänskliga faktorn då vi tar del av det data 

som redan existerar.  

 

Till skillnad från de finansiella nyckeltalens komponenter som redan är uträknade av 

andra och finns tillgängliga i en databas innehåller revisionsberättelsevariabeln text som 

vi behöver förstå och tolka. Vi har genomfört detta för att undersöka ifall företaget har 

en oren eller icke oren anmärkning på de finansiella rapporterna. Dock påverkar det 

objektiviteten minimalt eftersom det var tydligt utskrivet i revisionsberättelsen om 

företaget hade en anmärkning eller inte på de finansiella rapporterna. Även detta 

stämmer överens med Brymans (2011, s.35-36) ovanstående definition eftersom det var 

tydligt utskrivet ifall företagen hade en oren anmärkning.  

 

Den sista variabeln, ledningens framtidsutsikter, är hämtad från förvaltningsberättelsen 

och är en variabel som vi författare har tolkat eftersom den är skriven i textform. 

Variabeln har kodats in till två möjliga värden, 1 för icke-positiv och 0 för positiv 

framtidsutsikt. Det innebär att berättelsetexten har blivit bedömd och klassificerad 

utifrån vad vi anser som positiva eller icke-positiva framtida utsikter. I vissa berättelser 

har det uppstått gråzoner, det menas med att det har funnits svårigheter att tolka om 

framtiden beskrivs som positiv av ledningen.  

 

Eftersom vi har varit tvungna att använda oss av våra kunskaper och färdigheter för att 

kunna göra bedömningen så kan objektiviteten ifrågasättas. Konsekvenser av detta kan 

exempelvis ha varit att fler observationer har bedömts i den riktning som studien 

undersöker för att få ett önskvärt resultat på studien. Ett annat exempel är den 

förkunskap vi hade om företagens finansiella välmående kan vid svårtolkade 

framtidsutsikter leda till att utsikten blivit bedömt utifrån deras finansiella välmående 

och inte deras verkliga betydelse.   

2.2 Kunskapssyn 
En del av våra variabler; nyckeltalen och revisionsberättelsen, utgår från tidigare 

forskning för att vidare inkluderas i vår konkurspredikteringsmodell. Även detta passar 

bra in mot Brymans (2011, s.30) beskrivning av positivism, där han anser att man ser 

teorin som en grund i sitt arbete. Eftersom vi även håller en objektivistisk 

verklighetssyn, passar det bra in med en positivistisk kunskapssyn vilket Bryman (2011, 
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s.30) beskriver som när kunskap ses utifrån de naturvetenskapliga metoderna och att all 

vetenskap ska vara helt fri från forskarens egna värderingar.  

 

Förvaltningsberättelsen är inte i samma grad hämtad från tidigare forskning eftersom vi 

hade svårigheter att finna konkreta källor på ledningens framtidsutsikter i ett 

konkurspredikteringssammanhang. Eftersom vi har behövt tolka variabeln är den inte är 

helt fri från forskarens egna värderingar. Detta leder till att studiens positivistiska 

kunskapssyn i viss mån kan ifrågasättas.  

2.3 Angreppssätt 
Studien har utgått från tidigare forskares teorier och modeller när det gäller 

konkursprediktering. Utifrån detta har vi tagit fram en modell som sedan skurits ned till 

en reducerad modell. Modellen har vidare återkopplats och prövats mot tidigare teorier 

för att se hur den skiljer och presterar gentemot dem. Detta kan jämföras med det 

deduktiva angreppssättet som Bryman (2011, s.26) beskriver. Det är när en studie utgår 

från teorier och utifrån dem skapar modeller och hypoteser som testas för att senare 

återkopplas och jämförs mot tidigare teorier som presenteras i studien (Bryman, 2011, 

s.26).   

 

Vårt syfte anknyter till just detta deduktiva angreppssätt eftersom studien går ut på att 

skapa och pröva en modell. Detta har vi gjort utifrån tidigare forskning. I och med vår 

objektivistiska verklighetssyn och positivistiska kunskapssyn upplevs det deduktiva 

angreppssättet som ett självklart val för studien. 

2.4 Litteratursökning och källkritik 
Första delen av detta avsnitt diskuterar tillvägagångssättet vid litteratursökningen. 

Avsnittet följs av kritik mot studiens valda litteratur.  

2.4.1 Litteratursökning 
Vid sökandet av vetenskapliga artiklar har vi bland annat använt oss av följande sökord 

för att bygga upp vår teoribakgrund; bankruptcy, bankruptcy prediction, bankruptcy 

prediction model, business failure, financial ratios, audit opinion, auditor report, 

management report, och management prediction. I studien har vi använt oss av 

databasen Business Source Premier (EBSCO).  

 

Eftersom konkursprediktering är ett väldiskuterat ämne har det lett till att det finns 

många artiklar att beakta. Vi har valt att använda oss av artiklar över tid för att visa att 

ämnet har varit och är aktuellt. Vidare har vi utgått från att artiklarna ska vara väl 

citerade men givetvis är det ett krav att de ska vara relevanta för studien. Ett krav för 

oss är att artiklarna ska klassificeras som “peer-reviewed”, vilket är när de har blivit 

referensgranskade. En del av de vetenskapliga artiklarna var inte tillgängliga via 

EBSCO trots det avtal Umeå universitet har med dem. Det gav upphov till att vi också 

har använt oss av Google Scholar för att få tag på dessa. Vi har försökt så långt det går 

att använda oss av förstahandskällor, men det är en vetenskaplig artikel, Zmijewski 

(1984), som ej var tillgänglig i varken EBSCO eller Google Scholar. Denna 

andrahandskälla är refererad i en artikel som är peer-reviewed, vilket vi anser som en 

säker referens.  
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Vid urvalet av ett specifikt finansiellt nyckeltalsmått, kassalikviditetsmåttet, använder vi 

oss av en artikel, Engström (2002), som inte är peer-reviewed, men eftersom han är 

auktoriserad revisor (Engström, 2002, s.40), anser vi honom som kunnig inom området. 

Vi har använt referensen sparsamt och den har inte varit till någon större grund för 

skapandet av modellen. Med detta i beaktning anser vi inte Engström (2002) som en 

olämplig källa. 

  

Vidare har andra artiklar, böcker, lagar och hemsidor använts i stöd för att poängtera 

definitioner eller för att visa aktualiteten i ämnesvalet. En del hemsidor kan uppfattas 

opassande på grund av dess namn.  Ett exempel kan vara E-conomics (u.å.c), men 

eftersom de har mer än 100 000 företag som användare anser vi dem vara pålitliga i den 

mån referensen har använts. Samma sak kan anses angående Upplysningscentralen 

(u.å.b) men de ägs av de sex storbankerna; Handelsbanken, Nordea, Swedbank, Danske 

Bank, Länsförsäkringar och Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB.  Utöver detta 

nämner KR System (u.å.) Upplysningscentralen som Sveriges ledande affärs och 

kreditupplysningsföretag, vilket höjer trovärdigheten på den information som använts.  

  

I och med att vi i största möjliga mån har använts oss av förstahandskällor minskas 

risken för tolkningsfel och genom att använda oss av väl citerade vetenskapliga artiklar 

som har blivit granskade ökas trovärdigheten för studien. 

2.4.2 Källkritik 
De källor som studien utgått ifrån har vissa brister. I studien har en mängd olika böcker 

används, vars information kan ha olika trovärdighet eftersom författarna har olika 

bakgrunder inom området och ha egna incitament exempelvis mot ett företags vinning.  

 

Merparten av de böcker som vi använt oss av är läroböcker, vilket vi anser innefatta en 

bra trovärdighet eftersom de har använts som undervisningsmaterial på Umeå 

universitet. Böcker som används i studien är relativt nya men det kan finnas nyare 

versioner av dem där nyare kunskap och riktlinjer presenteras. Exempelvis har Djurfeldt 

et al. (2009) en förnyad version som släpptes 2013. Detta gäller även Agresti (2002), 

Pallant (2010) och Moore et al. (2011). Det finns även en nyare version av Studenmund 

(2010) men den har i skrivande stund inte släppts, utan görs det under den senare delen 

av 2016. Användandet av tidigare upplagor beror på tillgängligheten av versionerna. 

Lagarna som använts som referenser anser vi i denna studie vara bland de mest 

trovärdiga källorna eftersom de gäller för samtliga juridiska personer.  

 

Av de källor vi har använt oss av är de vetenskapliga artiklarna bland de mest trovärdiga 

referenserna, detta eftersom de är peer-reviewed. Dessa artiklar är referensgranskade 

vilket innebär att de ska innehålla en viss vetenskaplig standard enligt Umeå 

universitetsbibliotek (u.å.a). En del av syftet var att skapa och pröva en modell. Därför 

har vi använt oss av vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed för att bygga upp 

studiens modell. 

 

En del av studiens referenser har hämtats från statliga webbsidor, som bland annat 

Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån och Skatteverket. Eftersom de är tillhör den 

offentliga sektorn kan vi anse dem som trovärdiga då de ska styrs av staten och 

finansieras av skattebetalarnas pengar. Det kan dock inte uteslutas att deras anställda 

begår misstag i sina arbetsuppgifter. Offentliga myndigheter anser vi dock är säkrare 

källor än företag eftersom de bör vara strikt reglerade då de representerar nationen.  
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I studien har även webbsidor använts såsom Minitab blogg, E-conomic, Ekonomi-info, 

Statistics solutions och Laerd statistics. Dessa källor skall kritiskt beaktas för de kan 

vara kopplade till företag och därför ha incitament att vilja snedvrida verkligheten och 

information till deras fördel. Därför har vi kontrollerat vilka som äger hemsidan och 

trovärdigheten hos denna, exempelvis genom att granska yrkesbeteckning på både ägare 

och författare av hemsidorna. Minitab blogg är en hemsida som vi anser har god 

trovärdighet eftersom detta är en blogg till själva statistikprogrammet Minitab som 

används i denna studie samt i en viss del av Umeå universitets kurser. 
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3 Teori 
I det här kapitlet presenteras de vetenskapliga artiklar som studien baseras på. En 

övergripande blick på forskningsområdet presenteras i början, vilket följs av studier 

som fokuserat på att studera finansiella nyckeltals användning i att prediktera 

konkurser. Det följs av studier som inkluderat revisorer och deras åsikter. Därefter 

presenteras studier som använder sig av framtidstron på företag och dess påverkan på 

konkurser. Vidare diskuteras studier som inkluderar andra variabler. Slutgiltigen 

presenteras en möjlig modell som vidare stått i grund på hur studiens variabler är 

framtagna.  

3.1 Historisk översikt  
Att prediktera konkurser är inte något nytt fenomen, utan har studerats under en längre 

tid. Detta på grund av att det är ett flertal intressenter som bland annat investerare, 

revisorer och anställda har funderat på varför ett företag går omkull (Gaganis et al., 

2010, s.236). När ett företag går i konkurs drabbas dessa intressenter och många fler. Ett 

exempel är SAABs konkurs 2011 som lämnade blanda annat 3 400 anställda utan arbete 

(Efendic, 2014). Det här leder till staten kan vara tvungna att subventionera 

arbetslöshetsbidrag till de som har förlorat sin inkomst (Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen, 2015). På grund av detta så blir det en kostnad för samhället 

och därav ett samhällsproblem.  

 

Horrigan (1968, s. 287) visar i sin artikel att forskning inom nyckeltalsanalyser har ökat 

under 1930-talet. Under det årtiondet och i början av 1940-talet framkom studier från 

Fitzpatrick (1932), Winakor & Smith (1935) och Merwin (1942) som gav grunden för 

forskningen inom konkursprediktering (Beaver, 1966, s.81). Utmed åren har det dykt 

upp allt fler forskare inom området. De stora forskarna började dyka upp under 1960 till 

1980-talet. Det är bland annat Beaver (1966), Altman (1968), Altman & McGough 

(1974), Altman, Haldeman & Narayanan (1977) och Ohlson (1980), deras studier är 

återkommande i stor del av de senare vetenskapliga studierna inom 

konkursprediktering. Under senare år har bland annat Levitan & Knoblett (1985), 

Hopwood et al. (1994), Shumway (2001), Beaver et al. (2005) och Foster (2013) 

studerat konkursprediktering. Under alla dess år har forskningen utvecklats från att 

1966 endast studera enskilda finansiella nyckeltal till att studera dem tillsammans. 

Vidare jämfördes revisors gentemot modellers förmåga att förutspå konkurser. Under 

2000-talet har även marknadsrelaterade variabler inkluderats i modellerna tillsammans 

med de finansiella nyckeltalen för att undersöka om detta förbättrar prognostiseringen. 

3.2 Finansiella nyckeltal 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskares studier som har fokuserat på finansiella 

nyckeltal när de predikterat företagskonkurser.  

3.2.1 Beavers studie 
Forskaren Beaver studerade de finansiella nyckeltalens användbarhet i att prediktera 

konkurser (Beaver, 1966, s.71). Detta gjorde Beaver (1966, s.78) genom att använda sig 

utav 30 nyckeltal från de senaste fem åren som delades in i följande sex grupper; 
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 Kassaflöde 

 Nettoinkomst 

 Totala skulder / Totala tillgångar 

 Likvida medel / Totala tillgångar 

 Likvida medel / Kortfristiga skulder 

 Omsättning (Turnover).  

  

För att bestämma varför just de här nyckeltalen skulle användas satte Beaver upp ett par 

kriterier för att kunna åtskilja alla nyckeltal. De finansiella nyckeltalen skulle ha nämnts 

eller på annat sätt visats i olika litteraturer. Kriteriet handlade alltså om att de finansiella 

nyckeltalen skulle anses som väl kända och de skulle ha presterat bra under de tidigare 

studierna som genomfördes under 1930-talet (Beaver, 1966, s.78-79). Det faktum att 

han bara använder nyckeltal som anses populära inom konkursprediktering innebär att 

dessa sedan tidigare är betydelsefulla. Att bara använda sig av redan använda variabler 

kan innebära att Beaver (1966) missar andra betydande variabler för att förutspå 

konkurser. Om alla skulle göra som Beaver (1966) skulle inte forskningen gå framåt.  

 

Beavers (1966, s.91) studie resulterade i att en del av de finansiella nyckeltalen han tagit 

fram levererade bättre prediktioner av konkurser än andra, exempelvis kunde det 

nyckeltal som presterade bäst prediktera konkursen redan fem år innan konkursen 

uppstod. Av de 30 nyckeltalen som Beaver (1966, s.85-86) undersöktes var; 

 

 Kassaflöde / Totala skulder (ur gruppen: Kassaflöde) det nyckeltalet som 

presterade bäst.  

 Nettoinkomst / Totala tillgångar (ur gruppen: Nettoinkomst) var det nyckeltalet 

som presterade näst bäst, vilket inte var förvånande då detta nyckeltal hade en 

hög korrelation med nyckeltalet Kassaflöde / Totala skulder. 

 Totala skulder / Totala tillgångar (ur gruppen: Skuld / Totala tillgångar) var det 

nyckeltal som presterade tredje bäst. 

 Likvida medel presterade avsevärt sämre när det kom till att prediktera 

konkurser.  

  

Forskningen som Beaver genomförde 1966 har blivit kritiserad. Mears (1966, s.119) 

kritiserade Beavers definition av konkursföretag och menar att den var för bred. Vidare 

påstod Mears (1966, s.119) att en del av de faktorer Beaver nämnde i sin studie som 

angav osäkra levnadsförhållanden hos företaget kunde lösas på annat vis och innebar 

inte alls en säker konkurs. 

 

Altman & McGough (1974, s.52) kritiserade även dem Beavers (1966) forskning på 

grund av att han genomförde studien genom att bara studera en variabel åt gången i 

stället för att studera dem tillsammans. Altman (1968, s.591) nämner att det är olämpligt 

att bara studera en variabel åt gången, ett svagt nyckeltal innebär inte att företaget är på 

väg mot konkurs, utan det kan finnas andra nyckeltal som kan rädda upp situationen. 

Den här kritiken är något vi beaktar vid valet av finansiella nyckeltal. Den kritik som 

Altman (1968) och Altman & McGough (1974) ger är något vi tar stor hänsyn till då vi 

bygger en modell som består av ett flertal variabler som studeras tillsammans. Eftersom 

variabler kan påverkas av varandra har det varit en viktig aspekt att inte studera 

variablerna en och en.   
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3.2.2 Altman – Z-score modellen 
En annan modell som tidigt skapades var Altmans (1968) Z-score modell. Den skapades 

eftersom traditionella nyckeltal hade börjat ifrågasättas; det påstods att nyckeltalen inte 

var viktiga inom teknisk analys (Altman, 1968, s.609), vilket är när en aktiekurs 

analyseras utifrån dess trend för att avgöra ifall aktien ska säljas eller köpas (Redeye, 

u.å.). Den modell Altman (1968, s.594) skapade bestod av fem nyckeltalsmått 

(nyckeltalens prestationer i studien rankas i parenteser), vilket resulterade i följande 

modell; 

  

Z-Score = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 +  0.999X5 

 

Där;  X1 = Rörelsekapital / Totala tillgångar (5) 

         X2 = Balanserade vinstmedel / Totala tillgångar (4) 

         X3 = Rörelseresultat (EBIT) / Totala tillgångar (1) 

       X4 = Marknadsvärde av eget kapital / Bokförda värdet av totala skulden (3) 

      X5 = Nettoomsättning / Totala tillgångar (2) 

         Z = Index 

  

Altman (1968, s.596; 606) nämner att ett företag med högt Z-score tyder på ett företag 

med hög framtida potential (Z-score över 2,99) och ett lågt Z-score (under 1,81) innebär 

ett företag med stora framtida svårigheter. Det finns även en så kallad gråzon (1,81–

2,99) där det är svårt att avgöra ifall företaget går mot konkurs eller om det har en säker 

framtid (Altman, 1968, s.602; 606). Lönsamhetsmåttet (X3) var enligt Altman (1968, 

s.597) det nyckeltal som presterade bäst, följt av effektivitetsmåttet (X5) och det 

nyckeltal som presterade sämst var likviditeten (X1). Vidare resulterade studien i att 

största skillnaden i att prediktera konkurser sker mellan andra och tredje året eftersom 

Altmans flervariabelsmodell kunde förutspå konkurser upp till 95 procent ett år innan, 

72 procent två år innan, 48 procent tre år innan, 29 procent fyra år innan och 36 procent 

fem år innan konkursen skedde (Altman, 1968, s.604-606). 

 

Altmans (1968) modell har i olika grad använts i många senare studier, bland annat i 

Altman et al., (1977), Altman & McGough (1974) och Foster (2013). Exempelvis 

använde sig Foster (2013) sig av en del variabler från Z-score medan Altman et al. 

(1977) jämförde den mot ZETA-modellen och Altman & McGough (1974) använde sig 

av hela modellen. Dessa studier diskuteras mer ingående senare i teorikapitlet.  

3.2.3 Altman et al. – ZETA-modellen 
Fortsättningsvis skapade Altman ännu en modell tillsammans med Haldeman och 

Narayanan (1977), den döptes till ZETA-modellen. En anledning till varför författarna 

tyckte det behövdes en ny konkurspredikteringsmodell är att de redan existerande 

modellerna var till åren. Bland annat hade det uppstått förändringar i 

redovisningsstandarder och på grund av att det kan ha uppstått nya förklarande variabler 

(Altman et al., 1977, s.30). Altmans et al. (1977, s.34-35) modell, ZETA modellen, 

resulterade i följande variabler (nyckeltalens prestationer rankas i parenteser); 
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         XA = Rörelseresultat (EBIT) / Totala tillgångar (7) 

         XB = Stabilitet i vinsten över 10 års period (2) 

         XC = Rörelseresultat (EBIT) / Totala ränteutbetalningar (6) 

         XD = Balanserade vinstmedel / Totala tillgångar (1) 

         XE = Rörelsekapital / Totala tillgångar (5) 

         XF = Aktieägarnas investerade kapital / Totalt kapital (3) 

         XG = Storlek (Naturliga logaritmen av Totala tillgångar) (4) 

 

Resulterar ZETA-värdet över 2,675, klassificeras företagen som överlevande företag 

och ett värde på eller under 2,675 som ett konkursföretag (Altman et al., 1977, s.40). 

ZETA modellens nyckeltal som bidrar bäst och med hela 25 procent av modellen är den 

kumulativa (successivt ökande) lönsamheten (XD), tätt följt av stabiliteteten i vinsten 

räknat över en tio års period (XB) som bidrar med 20 procent. Den som bidrar minst är 

lönsamhetsmåttet (XA) och bidrar med endast fem procent men är fortfarande en viktig 

faktor i modellen (Altman et al., 1977, s.36-37) Nämnvärt är att den sistnämnda 

variabeln, (XA), var den som bidrog mest i Altmans (1968) Z-score modell. Det tyder på 

att modeller ser olika ut utifrån vilket data som används. 

  

Z-score modellen är lite bättre än ZETA-modellen på att prediktera att företag inte går i 

konkurs ett år innan. Men när det kommer till att prediktera konkurser upp till fem år 

innan, är ZETA-modellen betydligt bättre än Z-score (Altman et al., 1977, s.40). Ett 

(fem) år innan är Z-score modellen 93,9 (36,0) procent och ZETA-modellen 96,2 (69,8) 

procent säker på att förutspå konkurser (Altman et al., 1977, s.41). 

 

Variablerna som nämnts i Z-score och ZETA-modellen beaktas i valet av finansiella 

nyckeltal. Detta utifrån bland annat hur de presterar i respektive modell ett år innan 

konkurs. I Altmans (1968, s.593) studie har data hämtats från åren 1946 till 1965. Data 

som är hämtat över ett flertal år bör inkludera variabler som kompenserar för 

exempelvis inflation och konjunktursförändringar i ekonomin. Ett annat problem som 

uppstår när man använder sig utav data från flera år är att det troligtvis kan finnas ett 

beroende mellan företagen. Med andra ord att ett konkursföretag som gått i konkurs 

1946 påverka sin omgivning, vilket kan leda till dessa företag går i konkurs några år 

senare vilket förvränger resultatet. För att inte få ett missvisande resultat är detta något 

som måste beaktas när man genomför predikteringsstudier. Oberoende observationer är 

något som beaktas i vår studie.  

3.2.4 Ohlsons modell 
Ohlson (1980, s.118-119) använde sig av följande nio finansiella nyckeltal för att 

undersöka sannolikheten för företagskonkurs; 

  

 Storlek (Totala tillgångar / BNP-index), 

 Totala skulder / Totala tillgångar, 

 Rörelsekapital / Totala tillgångar, 

 Kortfristiga skulder / Omsättningstillgångar, 

 OENEG = 1 - om totala skulder är större än totala tillgångar, 0 - för övrigt, 

 Nettoinkomst / Totala tillgångar, 

 Tillgångar från verksamheten / Totala skulder, 

 INTWO = 1 - om nettoinkomsten är negativ för de senaste två åren, 0 - för 

övrigt 

 Förändring i nettoinkomst. 



 15 

  

Ohlson studie (1980, s.110) resulterade i fyra beståndsdelar som var statistiskt 

signifikanta för konkurser inom ett år. Dessa faktorer var enligt Ohlson (1980, s.123);  

 

 Företagets storlek  

o (Totala tillgångar / BNP-index) 

 Finansiella strukturen  

o (Totala skulder / Totala tillgångar) 

 Prestationen  

o (Årets resultat / Totala tillgångar)  

 Kortfristiga likvida medel;  

o (Rörelsekapitalet / Totala tillgångar) 

o (Kortfristiga skulder / Omsättningstillgångar) 

  

Ohlsons (1980, s.130) studie resulterade i att modellers prediktionsförmåga är beroende 

av när de finansiella rapporterna blir tillgängliga. Ohlsons har kritiserat tidigare studier 

för att de inte har tagit hänsyn till detta, bland annat har Altman (1968) och Beaver 

(1966) använt sig av Moody's Manual när de har tagit fram data till sin undersökning. 

Problemet med data från Moody’s Manual är att det inte är nämnt när data är tillgängligt 

(Ohlson, 1980, s.113). Den här kritiken är något som måste beaktas för studier som 

använder sig av data över flera år.  

3.3 Finansiella nyckeltal och revisorers åsikt 
Detta avsnitt presenterar revisionsberättelsens betydelse. Vidare ger avsnittet en inblick 

i tidigare studier som studerat finansiella nyckeltal och revisorer.  

3.3.1 Revisionsberättelsen 
Det finns många anledningar till varför ett företag anlitar en revisor för att granska 

företaget och dess finansiella rapporter. Det kan till exempel vara för att de är tvungna 

enligt lag eller för att visa för intressenter, exempelvis aktieägare i aktiebolagens fall, att 

rapporterna gällande företaget visar en ärlig bild av vad som rapporteras och att de 

överensstämmer med de finansiella ramverken (Eilifsen et al., 2014, s.5). Gaganis et al. 

(2010, s.221) nämner att konkursprediktering har blivit ett av de mest studerade 

ämnesområdena inom redovisning och finansiering. Detta kan vara på grund av det 

stora antalet intressenter som påverkas av konkurser. Ett företag påverkas av revisorns 

åsikt genom att intressenter tolkar en ren anmärkning som att ett hälsosamt företag som 

inte förväntas gå i konkurs inom en snar framtid (Casterella et al., 2000, s.508). Det här 

leder till att en oren anmärkning kan tolkas som ett företag med problem med den 

fortsatta verksamheten. Detta gör att det är viktigt att revisorer har rätt i sitt omdöme 

angående ett företags fortlevnad. Revisorn ger en ren åsikt, då revisorn har kommit fram 

till att de finansiella rapporterna följer den ekonomiska ramen för rapportering och inte 

stött på begränsningar i insamlandet av bevis (Eilifsen et al., 2014, s.59). Revisorn kan 

också ge en oren åsikt, vilket är när den redovisningen inte följer det finansiella 

rapporteringsramverket och/eller när revisorns tillvägagångssätt väsentligt begränsas i 

insamlingen av tillräckliga och lämpliga bevis för revisionsberättelsen (Eilifsen et al., 

2014, s.20).  
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Det här har lett till att många studier har undersökt hur bra revisorer är i att förutspå 

konkurser i förhållande till forskares statistiska modeller. Altman & McGough (1974), 

Levitan & Knoblett (1985), Koh & Killough (1990), Hopwood et al. (1994) och Sun 

(2007) är några som försökt sig på att jämföra revisorer och statistiska modeller. Det är 

intressant för vår studie att studera ifall revisorns anmärkningar i rapporten kan indikera 

en framtida konkurs. 

3.3.2 Revisorns åsikt 
Altman & McGoughs (1974, s.51) försökte finna kriterier för att kunna hjälpa revisorer 

att identifiera när ett företag har fortsatta driftsvårigheter. De använde sig av Altmans 

(1968) Z-score modell och jämförde hur bra den är gentemot revisorer. Det resulterade i 

att modellen kunde från den senaste (näst senaste) finansiella rapporten prediktera en 

konkurs i 82 (58) procent av fallen, vilket revisorer var betydligt sämre på att göra, 

endast 44 (21) procent av fallen (Altman & McGough, 1974, s.53). 

 

Även forskarna Levitan & Knoblett (1985, s.27) undersökte ifall revisorns förmåga att 

prediktera företag med fortsatta driftsvårigheter samt studerade ifall de variabler 

Statements of Auditing Standards No.34 nämner som betydande för att prediktera ett 

företags framtid. Statements of Auditing Standards hjälper revisorer att hålla god 

redovisningsed. För att prediktera företagskonkurser ett år innan händelsen resulterade 

Levitan & Knoblett (1985, s.37) studie i en modell som inkluderade tio variabler. 

Modellen bestod av följande variabler (Levitan & Knoblett, 1985, s.34);  

 

 Lutning på rörelsekapitalet under de tre senaste åren / Aktieägarnas egna kapital 

 Nuvarande årets resultat / Aktieägarnas egna kapital 

 Under de tre senaste åren, hur många hade balanslikviditet under 1  

 Nuvarande års nettoförmögenhet / Totala skulder 

 Under de tre senaste åren, hur många hade negativt kassaflöde 

 Nuvarande års likvida tillgångar / Totala tillgångar 

 Lutningen på balanslikviditet under de tre senaste åren 

 Under de tre senaste åren, hur många hade negativt årsresultat 

 Nuvarande års omsättningstillgångar / Totala tillgångar 

 Nuvarande års balanslikviditet  

  

Av de 21 finansiella nyckeltalen som Koh & Killough (1990, s.186) använde för att 

prediktera konkurser, skapades en optimal modell av följande fyra variabler; 

  

X1 = Kassalikviditet                                                       (likviditet) 

X2 = Balanserade vinstmedel / Totala tillgångar               (lönsamhet) 

X3 = Vinst per aktie                                                       (avkastningskrav) 

X4 = Utdelning per aktie                                                (avkastningskrav) 

  

Enligt Hopwood et al. (1989, s.35) hade Zmijewski (1984) hade tagit fram följande 

viktiga finansiella variabler i att förutspå konkurser; avkastning på tillgångar, finansiell 

struktur och likvida medel. Utifrån detta skapade Hopwood et al. (1989, s.35) en modell 

utifrån Beaver (1966), Deakin (1972) och Libbys (1975) studier. Hopwood et al. (1989, 

s.35) bestod av nedanstående variabler: 
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         X1 = Årets resultat / Totala tillgångar 

         X2 = Omsättningstillgångar / Nettoomsättning 

         X3 = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 

         X4 = Omsättningstillgångar / Totala tillgångar 

         X5 = Kassa och bank / Totala tillgångar 

X6 = Långfristiga skulder / Totala tillgångar 

 

Denna modell användes även i Hopwood et al. (1994, s.416; 419), men här adderade 

författarna in en extra variabel eftersom Ohlson (1980) ansåg att storlek var en 

betydande variabel vid konkursprognostisering. Därav tillkom följande variabel 

(Hopwood et al., 1994, s. 419); 

   

X7 = Naturliga logaritmen av nettoomsättning 

 

Sun (2007, s.63) använde sig också av de ovanstående sju variablerna, men inkluderade 

tre extra variabler, vilka presenteras nedan; 

 

 X8 = Risken för konkurs inom branschen 

 X9 = Kumulativ avvikande avkastning  

 X10 = Naturliga logaritmen av varje firmas senast tillgängliga börsvärde.  

 

Altman & McGough (1974, s.57), Levitan & Knoblett (1985, s.39), Koh & Killough 

(1990, s.190) och Sun (2007, s.56) studier ledde till liknande resultat; det finns bevis att 

statistiska modeller är bättre på att förutspå konkurser än revisorer och de kan vara ett 

bra verktyg för revisorer i deras omdöme angående fortsatt drift. En studie som gick 

mot strömmen var Hopwood et al. (1994, s.435-426), vilket resulterade i att det inte går 

att säga att revisorer har sämre omdöme än statistiska modeller i att prediktera 

konkurser. 

  

Det kan uppfattas som att revisorers förmåga inte är lika bra som statistiska modeller 

eftersom många studier resulterar i att revisorer är sämre att prediktera konkurser än 

modellerna. Därav har det studerats vad som påverkar revisorers anmärkningar, en av 

dem är Casterella et al. (2000). De diskuterar ett flertal faktorer som har inflytande på 

revisorer och deras omdömen. En faktor är att revisorer har ekonomiska incitament att 

undvika alternativt fördröja att ge en oren anmärkning eftersom den anses som en 

varning för fortsatta driftsvårigheter (Casterella et al., 2000, s.524-525). Om företaget 

går i konkurs förlorar revisorn en kund, vilket leder till att revisorn förlorar inkomst. 

Det viktiga att veta är att revisorns arbetsuppgifter inte är att prediktera en konkurs, utan 

de är ansvariga för att göra ett omdöme av företag och dess förmåga att fortsätta i drift 

(Casterella, 2000, s.525). 

  

Gaeremynck & Willekens (2003, s.66) undersökte revisorns åsikt och 

konkursprognostisering. Två hypoteser var; (1) att vid finansiella problem för ett 

företag, ger då revisorn oren anmärkning? och (2) om revisorns rapport ger signaler 

till intressenter angående företags fortlevnad och hur intressenter tolkar dessa signaler 

(Gaeremynck & Willekens, 2003, s.68-69). Det resulterade i att de fann ett samband att 

en företagskonkurs hade större sannolikhet att uppstå om företaget hade fått en oren 

anmärkning på sin årsredovisning (Gaeremynck & Willekens, 2003, s.78). 
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Det finns även forskare som studerat revisorers omdöme i intressenternas intresse. 

Hopwood et al. (1989, s.43) visar att intressenter gynnas av revisorns omdöme såväl 

som den statistiska modellen som använts av Hopwood et al. (1989), Hopwood et al. 

(1994) och Sun (2007). Vidare resulterade studien i att revisorns omdömen förbättrar 

modellen som består av de finansiella nyckeltalen (Hopwood et al., 1989, s.47). Gaganis 

et al. (2010, s.224) studerade också revisorns åsikt angående finansiella rapporter och 

dess bidragande effekt till en förbättrad prediktionsmodell. Det resulterade i att 

revisorns åsikt tillsammans med de finansiella nyckeltalen kunde förbättra modellens 

förmåga att förutspå konkurs upp till två år innan en konkurs (Gaganis et al., 2010, 

s.236). 

  

Foster (2013, s.516) ville undersöka om prediktionen av konkurser påverkades om man 

inkluderade eller exkluderade ett företags status i återbetalning av lån och/eller 

revisorns åsikt. Fosters (2013, s.530-531) studie resulterade i en modell med följande 

statistiskt signifikanta variabler;  

  

 Föregående års överavkastning i företaget 

 Ett företags status i återbetalning av lån  

 Om revisorn gett en anmärkning eller inte.  

 

Den här forskningen visar att det är både intressant och aktuell att inkludera revisorns 

åsikter i konkursprediktering. Även om den största delen av forskningen riktat in sig på 

att jämföra revisorer mot predikteringsmodeller så har Hopwood et al. (1989) och 

Gaganis et al. (2010) visat att inkludera revisorers utlåtande är en betydande del i att 

förutspå konkurser. Hopwood et al. (1989) och Gaganis et al. (2010) resultat har 

beaktats i urvalet av denna studies förklaringsvariabler.  

3.4 Framtidstro 
I det här avsnittet presenteras förvaltningsberättelsens betydelse. Vidare nämns tidigare 

forskning angående företags framtidstro och konkursprediktering.  

3.4.1 Förvaltningsberättelsen 
En del av företagets årsredovisning kallas för förvaltningsberättelsen. De organisationer 

som ska ge ut denna berättelse är bland annat aktiebolag och ekonomiska föreningar (E-

conomic, u.å.b). Vidare är berättelsens uppgift är att ge en rättvisande bild av företaget 

och ska därför innehålla en översikt på företagets verksamhet och resultat (E-conomic, 

u.å.b). Förvaltningsberättelsen ska även innehålla mer specifik fakta om det krävs för att 

man ska kunna förstå årsredovisningens olika delar enligt 1 §, kap. 6 i 

Årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt tredje punkten, andra stycket i 1 §, kap. 6 i 

Årsredovisningslagen (1995:1554) ska det finnas ett uttalande om den framtida 

utvecklingen angående företaget i förvaltningsberättelsen. Det här är något som inte 

gäller för företag som räknas som mindre företag enligt femte stycket, 1 §, kap. 6 i 

Årsredovisningslagen (1995:1554). I det här arbetet är vi speciellt intresserade av 

framtidsutsikten som de större företagen måste ha med i sin förvaltningsberättelse. Den 

här variabeln är intressant eftersom vi vill studera om företagets framtidsutsikt i 

förvaltningsberättelsen kan indikera en framtida konkurs. 
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3.4.2 Analytikers framtidstro 
Eftersom begränsad forskning har utförts angående företagsledningens 

prognostiseringar av framtiden och dess förmåga att prediktera konkurser så har vi 

studerat artiklar som kan betraktas som liknande. Ett flertal studier har undersökt 

analytikers förmåga att förutspå konkurser.  

  

En forskare som studerade ifall analytikers resultatprognoser kan vara användbara att 

förutspå konkurser var Moses (1990). Studien resulterade i att analytikers förmåga att 

förutspå konkurser blir sämre och sämre ju närmare konkursen företaget kommer, vilket 

innebär att analytiker överskattar företagen (Moses, 1990, s.115). Denna försämring 

beror nog inte på att analytiker blir sämre på att förutspå utan på grund av företagens 

förmåga att hålla inne negativ information (Moses, 1990, s.115). Även Jones & 

Johnstone (2012, s.297) konstaterade att analytiker överskattar företagens finansiella 

förmåga ju närmare konkursen de kommer. Eftersom negativa rekommendationer 

endast påbörjas någon månad innan konkursen så överskattar analytiker förmodligen 

företagen (Jones & Johnstone, 2012, s.297). 

  

Clarke et al. (2006) konstaterade andra resultat. Upp till två år innan en konkurs avråder 

analytikern från att köpa aktier i företaget (Clarke et al., 2006, s.194). Vidare 

resulterade studien av Clarke et al. (2006, s.194) att analytiker inte har incitament till att 

överskatta värderingen av företaget. McNichols & O’Briens (1997, s.197) drar 

slutsatsen att analytiker inte är helt objektiva när de gör analyser, utan de tenderar att 

undervärdera företag som de inte värdesätter högt och övervärdera företag de 

värdesätter högt. Fortsättningsvis förklaras det att analytiker överskattar företag och att 

de föredrar att inte uttala sig överhuvudtaget istället för att framföra negativa 

rekommendationer om företaget (McNichols & O’Brien, 1997, s.197). 

 

Clarke et al. (2006, s.194) konstaterar att analytikers åsikter är bra att beakta när det 

kommer till företagets fortlevnad. Analytiker besitter inte all information om företaget 

men det gör ledningen, vilket innebär att deras framtidstro borde vara ännu bättre att 

förutspå företagets framtid. När de presenterar sin framtidstro i förvaltningsberättelsen 

är det en revisor som måste godkänna att förvaltningsberättelsen och dess innehåll 

speglar en ärlig bild av företaget. Det är därför det kan vara av intresse att inkludera 

ledningens framtidstro som variabel i en konkurspredikteringsmodell eftersom de borde 

ha störst inblick i företagets framtid.  

3.5 Finansiella nyckeltal och marknadsrelaterade variabler 
Här nedan presenteras andra studier som har inkluderat marknadsrelaterade variabler 

vilket under senare tid har börjat inkluderas i konkurspredikteringsmodeller.  

 

Shumway (2001, s.122-123) ville förbättra konkurspredikteringen. Studien resulterade i 

en blandning mellan olika variabler; marknadsrelaterade och finansiella, vilket gav 

grund till en modell som var relativt korrekt till verkligheten (Shumway, 2001, s.123).  

Shumway (2001, s.122-123) använde sig av följande variabler; 

 

 Finansiella variabler: 

o Totala skulder / Totala tillgångar 

o Årets resultat / Totala tillgångar 
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 Marknadsrelaterade variabler: 

o Logaritm av företagets storlek relativt till New York Stock Exchange, 

NYSE och American Stock Exchange, AMEX.  

o Mäter varje företags dåvarande överavkastning år t som avkastningen av 

företaget år t-1 minus det viktade värdet av organisationen; The Center 

for Research in Security Prices, (CRSP) NYSE / AMEX avkastnings 

index år t-1. 

o Den idiosynkratiska standardavvikelsen på företagets avkastning   

 

Beaver et al. (2005, s.93) studerade om informationen i de finansiella rapporterna hade 

försämrats, vilket genomfördes genom att undersöka de finansiella nyckeltalens 

förmåga att förutspå konkurser. De använde sig av tre finansiella variabler i form av 

nyckeltal samt tre marknadsrelaterade variabler (Beaver et al., 2005 s.110). De 

marknadsrelaterade variablerna är bland annat lättare att mäta dagligen jämfört med 

finansiella nyckeltal som är bäst att mäta per kvartal då rapporterna blir tillgängliga 

(Beaver et al., 2005 s.110). De tre finansiella variablerna som Beaver et al. (2005, s.98) 

fick fram som statistiskt signifikanta var; 

  

 Inkomst före ränta / Totala tillgångar 

 Vinst före ränta, skatt, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) / Totala 

skulder 

 Totala skulder / Totala tillgångar 

 

De tre marknadsrelaterade variablerna Beaver et al. (2005, s.110) inkluderade i 

modellen var; 

 

 Logaritmen av börsvärde 

 Laggad kumulativa residualavkastningen på värdepapper 

 Laggad standardavvikelsen av residualavkastning på värdepapper 

  

Beaver et al. (2005 s.118) fortsätter med att nämna att modellen de skapat blev bättre 

och visade sig även vara väldigt tålig över tid med väldigt små skillnader. 

3.6 Sammanfattning  
Här nedan sammanfattas de vetenskapliga artiklarna och de variabler som anses 

betydande i konkurspredikteringssyfte. Detta mynnar ut i en möjlig modell som 

presenteras i andra avsnittet.  

3.6.1 Sammanfattning av variabler 
Vid valet av finansiella nyckeltal har vi utgått från de vetenskapliga artiklarna och deras 

modeller. Mer vikt har lagts mot nyare studier eftersom de bör vara mer aktuella mot 

dagens företag. Att Beavers studie är från 1966 är en faktor att ta hänsyn till. En annan 

är att han endast studerat en variabel åt gången, vilket är mindre önskvärt eftersom de 

testats tillsammans i vår studie. Vi beaktar ändå Beavers studie, eftersom den har använt 

sig av väl använda nyckeltal och är återkommande i senare studier. Trots att Altmans 

(1968) studie också den är till åren, beaktas även den eftersom den är väl återkommande 

i senare genomförda studier. Även om ZETA-score i Altman et al. (1977) var betydligt 

bättre än Z-score i Altman (1968) så undviks de nyckeltal som presterade bäst i ZETA-

modellen, som till exempel Balanserande vinstmedel / Totala tillgångar. Den variabeln 

är en mätning av successiv ökad vinst, vilket oftast sker i yngre företag. Eftersom vi 
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använder oss utav stora företag, vilka oftast varit etablerade på marknaden under en 

längre tid, anser vi den variabeln som svag. 

  

Nyckeltal som ständigt återkommer i artiklarna är; finansiell struktur, storlek, 

prestation, likvida medel och lönsamhet. 

  

Den finansiella strukturen återkommer i bland annat Ohlson (1980), Zmijewski (1984), 

Shumway (2001) och Beaver et al. (2005). Nyckeltalet presterade tredje bäst i Beavers 

(1966) studie och var statistiskt signifikant i Ohlson (1980), Beaver (2005) och Foster 

(2013). Det här gör nyckeltalet till ett av de mer betydande nyckeltalen inom 

konkursprediktering.  

 

Företagsstorleken är också ett nyckeltal som återkommit. Den har blivit mätt ut utifrån 

företags totala tillgångar i både Altman et al. (1977) och Ohlson (1980). Shumway 

(2001) har också använt storlek men han mätte den utifrån företagets marknadsvärde.  

 

Likvida medel är något som återkommer i bland annat (Ohlson 1980), Zmijewski 

(1984), Koh & Killough (1990) och Foster (2013). Deras studier resulterade i att likvida 

medel var ett viktigt nyckeltal för att prediktera företagskonkurser. Altman (1968) 

menar att likviditetsmått är de som presterar sämst och inte har stor vikt när det kommer 

till att förutspå konkurser. Även Altman et al. (1977) kommenterar att likviditetsmått 

inte är bland de bäst presterade nyckeltalen. Trots detta kan den anses som betydande 

eftersom det ansågs som ett viktigt nyckeltal i nyare forskning. 

 

Prestationsnyckeltalet avkastning på totala tillgångar har tagits upp som en betydande 

variabel i följande artiklar; Beaver (1966), Ohlson (1980), Zmijewski (1984), och 

Hopwood et al. (1989). Den modell som Hopwood et al. (1989) använde sig av har 

också Hopwood et al. (1994) och Sun (2007) använt, vilket tyder på att det är en 

variabel med stor vikt i konkursprediktering.   

  

Lönsamhetsmått är något som diskuterats flitigt i studierna ovan och forskarna har 

många olika åsikter om detta mått är bra eller dåligt. Beaver (1966) och Altman (1968) 

såg detta nyckeltal som det absolut bästa när det kom till att förutspå företagskonkurser. 

Altman ändrar sin uppfattning när han genomförde en studie tillsammans med andra 

forskare 1977. Studien resulterade i att lönsamhetsnyckeltalet var användbart men inte i 

lika stor utsträckning som tidigare. Även Koh & Killough (1990) ansåg även de att 

lönsamhetsmåttet var av betydelse. Trots variationen av lönsamhetsmåttets betydelse 

har den ofta varit statistiskt signifikant vilket gör den aktuell att inkludera i en modell. 

 

De flesta studier som genomförts mot revisorn har varit för att studera hur bra revisorn 

är på att prediktera konkurser i jämförelse med statistiska modeller, medan en del 

studerade revisorers förmåga att prediktera konkurser tillsammans med statistiska 

modeller. De sistnämnda resulterade i att revisors åsikter var en variabel som kunde 

förbättra konkurspredikteringsmodeller och det är i ett sådant syfte vi har valt att 

inkludera variabeln. Ett exempel på hur revisionsberättelsens variabel kan användas är 

att den kan delas in i två grupper; oren anmärkning och icke oren anmärkning. 
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Studierna som diskuterat framtidstro resulterade i att företaget sägs hålla inne på negativ 

information vilket gör att analytiker överskattar företag och dess finansiella förmåga. 

Ett exempel på hur förvaltningsberättelsen skulle kunna kategoriseras är att dela in 

variabeln i positiva, neutrala och negativa framtidsutsikter. 

 

Marknadsrelaterade variabler har inte studerats i stor utsträckning i de 

konkurspredikteringsmodeller som nämns i resterande av teorikapitlet. Det är dock två 

studier; Shumway (2001) och Beaver et al. (2005), som i kombination med finansiella 

nyckeltal har studerat marknadsrelaterade variabler vilket lett till förbättrade modeller i 

att förutspå konkurser. En marknadsrelaterad variabel som båda forskarna använt är 

företagets relativa storlek på marknaden. Det specifika måttet har dock forskarna använt 

i olika former.  

3.6.2 Sammanställning av variabler 
Utifrån den tidigare forskningen har vi tagit fram en möjlig modell. Denna är uppbyggd 

utifrån de tidigare forskarnas variabler och modeller. Den möjliga modellen inkluderar 

finansiella nyckeltal, revisorers anmärkningar, ledningens framtidsutsikt och 

marknadsrelaterade variabler, se Figur 2. 

 

 
Figur 2. Möjlig modell: Figuren består av variabler som kan användas vid 

konkursprediktering och är hämtad från tidigare forskares studier. Modellen består av 

finansiella nyckeltal, revisionsberättelsen, förvaltningsberättelsen och 

marknadsrelaterade variabler. 
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4 Praktisk metod 
Det här kapitlet tar upp val av databas, hur urvalet tagits fram och vilka avgränsningar 

som behövts göras. Vidare förklaras de variabler som studien använt och hur de 

bearbetats. Detta följs av att presentera de tester som har genomförts för att möjliggöra 

modellen och uppfylla dess antaganden. Kapitlet avslutas med att diskutera hur 

modellen testas mot tidigare predikteringsmodeller.  

4.1 Övergripande metodik 
Som en del av syftet och problemformuleringen nämner så har vi skapat och prövat en 

modell som ska undersöka ifall revisions- och förvaltningsberättelsen kan stärka 

konkurspredikteringen med finansiella nyckeltal som bas. I skapandet av modellen har 

vi utgått från tidigare teorier, ett deduktivt angreppssätt, för att ta reda på variabler som 

varit betydande tidigare inom området. Det här innebär att en kvantitativ metod är ett 

bra val för studien eftersom Bryman (2011, s.26; s.151) nämner att i både det deduktiva 

angreppssättet samt den kvantitativa forskningsmetoden skapas hypoteser utifrån teorier 

som sedan undersöks. Eliasson (2013, s.30) nämner att den kvantitativa metoden är en 

bra metod om större grupper studeras. Eliassons uttalande är ännu ett argument till valet 

av vår metod, detta eftersom studiens population kan klassificeras som större.  

4.2 Databas 
Vi har använt oss av databasen Retriever Business för att ta ut de årsredovisningar vi 

behövde för att utföra vår studie. Denna tjänst har vi nått genom Umeå 

universitetsbibliotek. Databasen anser vi som en pålitlig källa att hämta 

årsredovisningarna från eftersom dessa är offentliga dokument och när de väl 

publicerats är de svåra att förändra. Retriever Business erbjuder oss, likt tidigare 

studiers databaser, ett enkelt sätt att komma åt ett stort antal företag och enkelt dela upp 

de i konkurs- och överlevande företag. Umeå universitetsbibliotek har dessutom 

Retriever Business som en av deras databaser och används i utbildningssyfte på 

akademisk utbildningsnivå vilket ökar pålitligheten. Umeå universitetsbibliotek (u.å.b) 

nämner att databasen innehåller samtliga Sveriges bolag, vilket ger en bra grund när vi 

genomfört urvalet av företag. En del databaser tog betalt för tillgången av 

årsredovisningar. Vi har använt oss av Retriever Business, som även tar betalt för sina 

tjänster. Detta valde vi eftersom en betaldatabas ger ett mer seriöst intryck och en ökad 

trovärdighet i informationen jämfört med en kostnadsfri databas. En förklaring till 

varför vi har valt att använda oss av en databas är för att vi endast behöver använda oss 

av de offentliga dokumenten (årsredovisningarna) som Retriever Business 

tillhandahåller oss. Kritik ska dock riktas mot databasen då det var lite komplicerat att 

hämta de överlevande företagen. Detta på grund av att de avgränsningar som 

Bolagsverket (2012) nämner om att två av tre kriterier under en tvåårsperiod är svårt att 

praktiskt avgränsa i databasen. Det vi menar är att om vi försöker göra dessa tre 

avgränsningar så kan vi inte välja att databasen ska framställa olika kombinationer av de 

tre kriterierna. Detta leder till att det finns en risk att den önskvärda populationen inte 

inkluderas i studien. 

 

Vi har använt oss av sekundärt data från databasen Retriever Business.  Sekundärdata är 

data som inte samlats in av skribenten själv, utan kan exempelvis vara insamlat av 

tidigare forskare eller av en myndighet (Bryman, 2011, s.300). Med sekundärdata 

tillkommer en del fördelar, exempelvis som Bryman (2011, s.301; s.303) nämner att 

skribenten sparar tid eftersom insamling av data tar upp mycket tid vilket gör att det är 

vanligt att analysen genomförs under tidspress. Detta leder till att vi får mer tid att lägga 
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på analysen och förbättra dess kvalité, vilket kan förbättra skapandet och prövandet av 

studiens modell. Något att beakta är att vi inte kan bedöma kvaliteten på datamaterialet 

eftersom vi inte är bekanta med det. Det här är en nackdel med sekundärdata enligt 

Bryman (2011, s.304-305), då vi inte samlat in datamaterialet själva. Trots att Umeå 

universitetsbibliotek (u.å.b) påstår att databasen tillhandahåller information angående 

samtliga svenska företag kan vi inte utesluta att de inte gör det. Detta är en nackdel men 

i vårt fall anser vi att kvalitén är hög på det specifika materialet eftersom vi använder 

oss av årsredovisningar som har granskats av revisorer.  

4.3 Population & urval 
I den här studien har vi studerat årsredovisningens förmåga att förutspå 

företagskonkurser. Här nedan förklaras hur vårt data har valts ut och vilka sökkriterier 

som inkluderats. 

4.3.1 Urvalets avgränsningar  
Utifrån valet av våra förklarande variabler har en del avgränsningar gjorts. Om vi börjar 

med variabeln som rör revisionsberättelsen, så beskriver den ifall företaget har fått en 

oren anmärkning eller icke oren anmärkning. Enligt Bolagsverket (2015) är alla publika 

aktiebolag och stora företag skyldiga till att ha en revisionsberättelse. För att definieras 

som ett större företag så ska minst två av tre följande kriterier uppfyllas under en 

tvåårsperiod (Bolagsverket, 2012); 

 

 fler än 50 anställda i medeltal 

 mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 

 mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

En annan variabel som inkluderats i studien är förvaltningsberättelsen, där ledningens 

framtidsutsikter har undersökts eftersom företaget sitter på all egen information och 

därför borde vara de som bäst kan förutspå en eventuell konkurs. Enligt 3e punkten, 

andra stycket, 1§, 6 kap. i Årsredovisningslagen (1995:1554) är företag skyldiga att 

inkludera framtidsutsikter i sin årsredovisning. Däremot gäller inte det för mindre 

företag enligt femte stycket, 1§, 6 kap. i Årsredovisningslagen (1995:1554). Detta 

innebär att större företag är skyldiga att ange hur framtiden ser ut i 

förvaltningsberättelsen. 

 

Med dessa två variabler i beaktning har därför avgränsningen skett mot större svenska 

bolag. Eftersom Statistiska centralbyrån, SCB (u.å.a) nämner att mer än hälften (53 

procent) av alla bolagsformer är enskilda firmor, hade det varit intressant att studera 

dem. Men efter att vi har genomfört en sökning i databasen som resulterade i att det inte 

fanns tillräckligt med observationer av denna typ av bolagsform som klassificeras som 

stora, så har enskilda firmor inte studerats.  

 

Vi har istället studerat större svenska aktiebolag. Av dessa finns det tillräckligt med 

observationer i databasen för att genomföra en statistisk studie. SCB, (u.å.a) nämner att 

35 procent av alla bolag består av denna bolagsform, vilket gör att det är av fortsatt 

intresse att studera konkurspredikteringar eftersom aktiebolag är en stor del av alla 

företagsformer.  
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Vi har inte valt att studera specifika branscher eftersom de observerade företagen var 

verksamma inom bland annat fastigheter, utbildning och träindustri. Det var alltså en 

stor spridning mellan företagen. Dessa skillnader påverkar en del poster i 

årsredovisningen. Exempelvis har företag som är verksamma inom fastigheter totalt sett 

större totala tillgångar än exempelvis aktiebolag som har utbildning och kunskap i 

fokus. Branschskillnader påverkar alltså den finansiella strukturen och de andra 

finansiella nyckeltalen. Att studera en viss bransch hade varit intressant, då det hade lett 

till en modell som specificerar sig på just den branschen. Men det finns en stor nackdel 

att studera detta, eftersom ett företags fall kan påverka resterande företag inom 

branschen. Ett exempel är ONOFF som gick i konkurs 2011 och Expert Sverige som 

gick året därpå (Efendic, 2014). Observationerna var beroende av varandra vilket hade 

varit negativt för studien. Oberoende observationer diskuteras mer ingående under 4.5.1 

Antaganden. Det fanns dessutom inte möjlighet att använda sig av endast en bransch om 

urvalet ska bestå av större svenska aktiebolag som gått i konkurs efter finanskrisen 

2008/2009. Eftersom det är få av de större svenska aktiebolagen som inlett konkurs 

under denna tidsperiod, vilket ger en väldigt låg sannolikhet att det finns tillräckligt med 

konkursobservationer inom en och samma bransch.  

4.3.2 Val av tidsperiod 
I studien har två typer av företag inkluderats; överlevande och de som inlett ett 

konkursförfarande. Vi har använt oss av konkursföretag som har bokslutsår 2012 och de 

överlevande företagen har studerats utifrån årsrapporterna från samma år. De valda 

konkursföretagen ska ha inlett konkursförfarandet inom en tvåårsperiod från 2012-års 

årsrapport. Detta för att i största möjliga mån hålla observationerna oberoende av 

varandra. Statistics Solutions (u.å.) nämner att observationerna kan vara beroende av 

varandra ifall en studie använder sig utav en större tidsperiod. I detta fall skulle det 

innebära att ett företags fall skulle kunna leda till ett annat företags konkurs. 

 

Vid valet av tidsperiod var det först tänkt att använda data där företag inlett och även 

avslutat konkursen mellan den första januari 2011 och första januari 2016. Detta för att 

studien skulle representera nutiden och för att undvika extrema tider som exempelvis 

finanskrisen 2008/2009 och dess biverkningar år 2010. Detta hade kunna leda till att 

flertalet observationer påverkats av de extrema marknadsförhållandena och på så vis 

hade stora skillnader kunnat uppstå mellan företag som gått i konkurs gentemot de som 

gått i konkurs under en senare tidsperiod. Dessa konjunktursvängningar skulle kunna ha 

beaktats med hjälp av en index-variabel. Då konkursprocessen kan ta olika lång tid, allt 

från några månader till flera år (Wreder, 2011), blev det svårt att exkludera extrema 

värden från finanskrisen eftersom företagen ska ha både inlett och avslutat sin konkurs. 

Därav hade vi tänkt använda oss av företag som inlett konkurser under 2011 till 2016. 

Anledning till varför vi inte valde denna tidsperiod är att undvika beroende 

observationer i studien, vilket hade kunnat påverka studiens resultat. Detta eftersom ett 

företag kan drabbas av andra företag som inlett en konkurs. På grund av de just nämnda 

orsakerna har vi valt att förenkla modellen till att bara använda 2012-års årsrapporter. 

Det för att modellen blir tydligare och enklare att använda. 

4.3.3 Urvalets storlek 
Från populationen har vi gjort ett urval där vi tagit ut 70 större aktiebolag. Eftersom det 

endast är 15 företag som inlett konkurs under denna tidsperiod så har vi valt att ta med 

samtliga dessa och även 55 överlevande företag. Valet av 70 observationer beror på att 

vi studerar sju förklarande variabler samt att både Statistics Solutions (u.å.) och Long 



 26 

(1997, s.54) påstår att antalet observationer bör vara minst tio gånger mer än antalet 

förklarande variabler i denna typ av metod. Med för få observationer kan resultatet 

försvagas, statistikprogrammen kan få problem med att genomföra testerna samt att 

Bryman (2011, s.191) påstår att det kan vara svårt att generalisera resultatet till 

populationen.  

 

Vi har valt att inte nämna företagsnamnen på våra företag som använts i studien 

eftersom det är ointressant för studiens mål, vilket är helt normalt för studier som 

använder sig utav en kvantitativ metod enligt Eliasson (2013, s.42), detta eftersom 

observationerna inte bara representerar sig själv utan tillsammans representerar hela 

populationen. En annan anledning till varför inga företagsnamn nämns är för att vi inte 

vill påverka deras rykte genom att ge dem en negativ eller positiv benämning.  

4.3.3.1 Urvalet av konkursföretag 
Vid urvalet av konkursföretag har vi sökt på inledda konkurser med bokslutsår 2012. 

Eftersom vi utgår från Bolagsverkets (2012) definition av stora företag, där de måste 

uppfylla minst två av tre kriterier under en tvåårstid. Vi har sökt på kriterierna två och 

två. Det innebär att vi sökt på (1) minst 50 anställda i bolaget tillsammans med minst 80 

miljoner i omsättning, (2) minst 40 miljoner i balansomslutning tillsammans med minst 

50 anställda och (3) minst 80 miljoner i omsättning tillsammans med minst 40 miljoner 

i balansomslutning. Utifrån detta har vi fått ut 15 företag som under 2011 och 2012 

uppfyllt minst två av de tre kriterierna som Bolagsverket (2012) tar upp. Dessa 

sökningar resulterade i 15 konkursföretag som i årsredovisningen hade ett räkenskapsår 

som varade i 12 månader. Bryman (2011, s.191) tar upp att vid ett för litet urval kan 

man inte generalisera till populationen, därför valde vi att ta med samtliga eftersom vi 

ville få en så bra modell som möjligt.  

4.3.3.2 Urvalet av överlevande företag 
Urvalet av överlevande företagen som genomförts är ett sannolikhetsurval eller obundet 

slumpmässigt urval (OSU) som det också kallas (Bryman, 2011, s.183).  Databasen 

Retriever Business rankar alltid företagen efter omsättning. Detta är en sak att beakta 

enligt Bryman (2011, s.185) som nämner att observationers förutbestämda ordning kan 

ge missvisande resultat. Därav har vi med hjälp av det statistiska programmet R 

slumpmässigt tagit ut 55 företag som ska representera överlevande företag. Eftersom 

Retriever Business söktjänst utgår från den senaste årsredovisningen för ett företag så 

innebär det att om vi gör avgränsningar för att bara inkludera stora företag så 

presenteras endast dagens stora företag (utifrån deras senaste årsredovisning). Det har 

lett till att vi har begränsat vår sökning till aktiebolag som registrerats innan januari 

2012, vilket gav totalt 745 258 företag. I antalet är även inaktiva företag inkluderade, 

detta utifall att företag räknades som stort företag 2012 men under senare år har gått i 

konkurs alternativt blivit inaktiva på andra vis, exempelvis genom att ingå en fusion. Vi 

har även inkluderat de 4 682 företag, till de 745 258, som gått i konkurs från 2014 och 

framåt, då de kan ha varit klassificerat som stora under 2012, överlevt, och under senare 

år gått i konkurs. På detta vis kan ett och samma företag finnas i både de 745 258 och de 

4 682 aktiebolagen, men det har vi beaktat genom att kontrollera att ingen av studiens 

observationer uppstår två gånger.   

 

Vi ansåg antalet företag alldeles för stort för att slumpa ut 55 företag som klassificerats 

som stora under 2012. Vi har därför begränsat både omsättning och balansomslutning 

(totala tillgångar) till tio procent av Bolagsverkets (2012) värden för stora företag, det 

vill säga; minst åtta miljoner omsättning och fyra miljoner balansomslutning. 
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Anledningen till varför kriteriet angående antalet anställda inte inkluderades här var för 

att Retriever Business endast mäter det för koncernen och inte för enskilda bolaget. Det 

här ledde till 64 066 företag. Även här har vi lagt till överlevande företag som 

möjligtvis kan ha inlett konkurs efter våra angivna årtal. Med tio procent begränsningen 

nämnd tidigare, gav det upphov till 518 extra företag, se Tabell 5. Därifrån har sedan 1 

000 slumpmässiga siffror tagit ut med hjälp av det statistiska programmet R. Dessa gick 

vi sedan igenom en efter en tills vi funnit 55 stycken överlevande företag som gick 

under benämningen stort företag 2012. 

 

Tabell 5. Urvalsprocess: Tabellen visar de avgränsningar som genomfördes i 

urvalsprocessen.  

Sökbegränsning Antal Antal efter tio procent 

begränsning 

Studiens 

urvalsunderlag 

Aktiebolag som 

registrerats innan 2012 

745 258 64 066  

64 584 

Konkurs och inaktiva 

företag 2014 och framåt 

4 682 518  

 

Vi är medvetna om att begränsningarna på omsättningstillgångar på minst åtta miljoner 

och balansomslutning på minst fyra miljoner kan innebära att överlevande företag som 

klassificerats som större aktiebolag under 2012 kan under efterkommande år visat sämre 

siffror och understiga de senast nämna begränsningarna. Det kan ge ett skevt resultat. 

Detta eftersom observationer från den population vi mäter kan ha försvunnit genom 

dessa begränsningar. Men vi ansåg att denna begränsning var nödvändig för att undvika 

väldigt små aktiebolag.  

4.3.4 Bortfall 
När vi genomförde urvalet av företagen uteslöts två konkursföretag och ett överlevande 

företag, dessa ersattes på grund av att deras senaste årsredovisningar var uträttade under 

kort respektive långt räkenskapsår. Detta innebär att årsredovisningarnas tidsperiod är 

kortare eller längre än ett vanligt räkenskapsår. Dessa observationer uteslöts då 

tidsperiodens längd skulle kunna påverka vissa poster i årsredovisningen, exempelvis 

skulle omsättningen bli högre ju längre tid som gått. I och med att omsättningen är en 

faktor för att räkna ut ifall ett företag klassificeras som ett större företag eller inte, skulle 

det inte visa en rättvis bild om dessa observationer inkluderades, vilket Bryman (2011, 

s.193) nämner att datamaterialet ska visa. 

4.3.5 Urvalets begränsningar 
Studiens överlevande företag har slumpats fram och är därför svåra att hitta, men 

konkursföretagen är betydligt lättare att finna på grund av att studiens reliabilitet 

handlar om att den ska vara lätt att återskapa och därför har vi tydligt visat de 

avgränsningar som studien genomfört. När vi i detta fall har använt oss av samtliga 

konkursföretag från ett visst årtal så kan företagen lätt hittas.  

 

Vi anser dock att dessa avgränsningar är viktiga att påpeka eftersom detta gör att andra 

kan replikera studien i framtida forskning och genom att visa hur vi genomfört studien 

ökar dess pålitlighet.  
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4.4 Regression 
Vi har använt en logistisk regressionsmodell eftersom responsvariabeln är binär, vilket 

innebär att den kan anta två värden, 1 respektive 0. En linjär regressionsmodell hade 

varit möjligt, med begränsningen att sannolikheten för responsvariabeln kan bli lägre än 

0 och större än 1. På denna grund används logistisk regression eftersom sannolikheten 

per definition är mellan 0 och 1 (James et al., 2013, s.131-132). Modellen består utav en 

responsvariabel och sju förklarande variabler. 

4.4.1 Responsvariabel 
Responsvariabeln, Y, antar ett värde av 1 eller 0, där 1 representerar företag som inlett 

konkurs och 0 representerar företag som klassificerats som överlevande företag. De 

företag som representerar konkurs har inom två år från senaste årsredovisningen, med 

bokslutsår 2012, inlett konkursförfarandet. De överlevande företagen har blivit 

studerade utifrån deras årsredovisning för 2012-års räkenskapsår. 

4.4.2 Förklarande variabler 
Utifrån tidigare forskning inom området inkluderades finansiella nyckeltal, revisorers 

åsikter i revisionsberättelsen och framtida utsikter i förvaltningsberättelsen. Vi har valt 

att inte inkludera marknadsrelaterade variabler på grund att den nödvändiga 

informationen som behövs för att räkna ut de dessa. I vissa fall är även åtkomligheten 

begränsad.  

 

All tillgänglig information för studiens förklarande variabler kan hämtas i respektive 

årsredovisningar. De innehåller de korrekta siffrorna som behövs för att räkna ut de 

finansiella nyckeltalen och den information som behövs för revisions- och 

förvaltningsberättelsens variabler.   

4.4.2.1 Finansiella nyckeltal: 
De finansiella nyckeltalen vi använder oss av i denna studie är ett lönsamhetsmått, ett 

likviditetsmått, ett prestationsmått, ett mått på företagets storlek samt ett mått på 

företaget finansiella struktur. 

  

X1 = Lönsamhet (RRTT). Det lönsamhetsmåttet som använts i studien är; 

(rörelseresultatet) / (totala tillgångar). Rörelseresultatet består av företagets vinst före 

räntor och skatt. Detta specifika mått valdes eftersom det har använts i både Altmans 

(1968) och Altman et al. (1977) studier. Lönsamhetsmåttet är ett nyckeltal som ofta 

återkommer inom konkursprediktering, vilket kan ses när även Koh & Killough (1990) 

använt sig av ett sådant.  

  

X2 = Likviditet (OTVLKS). Många forskare har visat att ett mått på likviditet är 

en viktig faktor i konkursprediktering, bland annat Ohlson (1980), Zmijewski (1984), 

Koh & Killough (1990) samt Foster (2013). Det specifika likvidationsmåttet som 

inkluderats i denna studie är kassalikviditet, vilket enligt Ekonomi-info (2011) visar 

företagets betalningsförmåga på kort sikt, vilket är det vi studerar. 

Kassalikviditetsformeln har i den här studien utgått från Nilsson et al. (2002, s.152) som 

har följande formel; (Omsättningstillgångar - Varulager) / (Kortfristiga skulder). Det 

här valet av nyckeltal motiverar vi med att det tas upp i Koh & Killoughs (1990) studie 

samt att Engström (2002, s.37-38) nämner att kassalikviditet är bättre än andra 

likviditetsmått, eftersom det prognostiserande värdet inte inkluderar varulager i 
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kassalikviditetsuträkningen. Detta kan påverka resultatet då varulagret kan vara svårt att 

fastställa till ett korrekt marknadspris. Kassalikviditeten mäts i procent. 

  

X3 = Storlek (LnTT). Företagets storlek var något som de vetenskapliga 

artiklarna nämner som en viktig variabel, exempelvis diskuterar Altman et al. (1977) 

och Ohlson (1980) variabelns betydelse för konkursprediktering. Storlekens formel 

varierar mellan de olika forskarna. Eftersom både Altman et al. (1977) och Ohlson 

(1980) utgår från företagets totala tillgångar (balansomslutning) har även vi använt oss 

av detta.  

 

I den förklarande variabeln storlek (LnTT) har vi dividerat Totala tillgångar med ett 

index innan vi räknat ut den naturliga logaritmen för variabeln. Detta gjordes för att 

kunna använda modellen på andra år än just 2012, vilket studiens data är hämtat ifrån. 

Ohlson (1980, s.118) har även han använt sig av ett index när han räknade ut sin 

storleksvariabel. Det index vi har valt att använda är Konsumentprisindex (KPI). Vi 

valde KPI över specifika index, som exempelvis ett fastighetsindex, eftersom det i 

studiens urval ingår en mängd olika företag som existerar inom olika branscher, vilka 

kan ha olika finansiella uppbyggnader. Detta gör att vi skulle få ett missvisande resultat 

om vi endast använde ett specifikt index. Eftersom det kan vara svårt att klassificera 

vilket index som gäller för vilka företag, bidrog det till att använda ett index som gäller 

för samtliga företag. KPI är enligt Riksbanken (2011) det mått på inflation som är mest 

känt och återkommande. I studien valde vi att använda KPI istället för 

bruttonationalprodukten, BNP som indexvariabel på grund av att KPI är ett 

lättillgängligt index för varje månad vilket vi inte fann för BNP. Eftersom studien har 

årsredovisningar som har olika räkenskapsperioder innebär det att deras räkenskapsår 

avslutas inom olika tider på året. Om vi hade använt BNP kan det innebära att samma 

indextal hade använts på samtliga företag trots att det är uppemot ett år mellan deras 

avslut. Det är därför har vi valt KPI som indexvariabel. 

 

Variabeln storlek (LnTT) har transformerats med hjälp av naturliga logaritmen eftersom 

branscherna kan ha stora variationer i totala tillgångar och på så sätt viktas de större 

värdena och får inte lika stor tonvikt som de mindre värdena. Detta stöds av att Altman 

et al. (1977), Ohlson (1980) och Hopwood et al. (1994). 

  

X4 = Finansiell struktur (TSTT). Det specifika nyckeltalet som tas upp i denna 

studie för att mäta ett företags finansiella struktur är (Totala skulder) / (Totala 

tillgångar). Det här nyckeltalet är något ett flertal tidigare forskare nämnt; exempelvis 

Ohlson (1980), Beaver et al. (2005) och Foster (2013). Måttet mäter förhållandet av 

företagets skulder och eget kapital. Eftersom många författare i tidigare vetenskapliga 

artiklar använt sig av just detta specifika mått var det ett enkelt val för oss att inkludera 

det i undersökningen.  

 

Vid beräkningen av finansiell struktur (TSTT) har obeskattade reserver fördelats mellan 

skulder och eget kapital enligt den procentsats som Skatteverket (u.å.) nämner som 

bolagsskatt för inkomståret 2012; 26,3 procent till skulder och 73,7 till eget kapital. De 

26,3 procenten blir en latent skatteskuld som oftast räknas in i avsättningar eftersom det 

kan vara problematiskt att veta exakta belopp och förfallodatum (Bokföringstips, 2015). 
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X5 = Prestation (ÅRTT). Det prestationsmått vi har inkluderat i studien är; 

avkastning på totala tillgångar (Årets resultat) / (Totala tillgångar). Vi har valt måttet 

eftersom vi anser det är viktigt att visa hur effektivt företaget använder sina tillgångar 

till att generera inkomster. Det specifika måttet är lättanvänt och lättillgängligt eftersom 

båda posterna i måtten enkelt kan tas fram ur årsredovisningarna, vilket leder till att det 

inte är någon större risk för felberäkningar. Beaver (1966), Ohlson (1980) och 

Zmijewski (1984) nämner detta nyckeltal och Zmijewski (1984) talar starkt för just det 

här måttets vikt.  

 

Om andra finansiella nyckeltals formler använts på de utvalda nyckeltalen hade det 

kunnat leda till att andra av de ovanstående variablerna i slutändan hade blivit statistiskt 

signifikanta och därför inkluderade i vår reducerade modell. Detta hade lett till att vårt 

resultat hade kunnat se annorlunda ut eftersom vi inte vet hur kapabel den alternativa 

modellen skulle kunna prestera gentemot tidigare forskares modeller.  

4.4.2.2 Revisionsberättelsen 
I revisionsberättelsen nämner revisorn om denne anser att företagets årsredovisning 

speglar en rättvisande bild utifrån de ramverk som finns (Eilifsen et al., 2014, s.5). Där 

kan revisorn antingen ge en icke oren anmärkning (ren åsikt) eller att ge en oren 

anmärkning (oren åsikt), beroende på om revisorn anser att företagets finansiella 

rapporter stämmer bra överens med ramen för rapporteringen alternativt ifall de stött på 

begränsningar i insamlandet av bevis (Eilifsen et al., 2014, s.20; 59). 

  

X6 = Revisionsberättelsen (RB). I denna studie har vi gjort om 

revisionsberättelsen till en dummy variabel vilket enligt Studenmund (2010, s.14) är en 

variabel som bara kan anta två värden; 0 och 1. Vi har kodat variabeln som följande; 1 

om revisorn gett en oren anmärkning på företaget i sin revisionsberättelse och 0 om 

revisorn inte gett en oren anmärkning. 

 

I den här studien har vi utgått från alla typer av anmärkningar revisorn kan ge. 

Anmärkningar kan delas upp i olika grad, en del anmärkningar kan vara av mindre grad, 

exempelvis; för sent inlämnad årsredovisning, medan andra kan vara betydligt större, 

exempelvis; revisorn har ej godkänt de finansiella rapporterna. Variabeln skulle kunna 

delats in i ett fler grupper, en för varje enskild anmärkning, men eftersom vi inte är 

intresserad av att studera vilken typ av anmärkning som påverkar konkurs, valde vi att 

dela in revisionsberättelsen i två grupper; oren anmärkning och icke oren anmärkning. 

 

För att inte skada revisorers rykte i studien har vi försökt hålla en neutral inställning. Vi 

har nämnt tidigare forskares negativa syn på revisorer och att de kan ha incitament till 

att handla oärligt, vilket kan ha negativ påverkan på revisorers rykte. Men vi har själva 

har inte angett någon revisors namn eller dess arbetsplats eller på något vis nervärderat 

på yrket mer än vad de tidigare forskarna nämnt. Vi har endast använt oss av offentlig 

information som företagen presenterat i årsredovisningarna vilket har lett till att vi inte 

angett någon ny information angående företagen.  

4.4.2.3 Förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsens uppgift är att förmedla mer specifik information som inte 

nämns i exempelvis resultat- eller balansräkningen, enligt 1 §, kap. 6 i 

Årsredovisningslagen (1995:1554). Med andra ord ska förvaltningsberättelsen hjälpa till 

med att visa en rättvisande bild av företaget (E-conomic, u.å.b). I tredje punkten, andra 
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stycket, 1 §, kap. 6 i Årsredovisningslagen (1995:1554) är det skrivet att större företag 

ska inkludera en framtidsutsikt i förvaltningsberättelsen. 

 

X7 = Förvaltningsberättelsen (FB). Framtidsutsikten i förvaltningsberättelsen är 

likt revisionsberättelsen även den en dummy variabel där 1 representerar en icke-positiv 

framtidsutsikt och 0 om framtidsutsikten är positiv. Motiveringen med att dela in 

variabeln i positiv och icke-positiv är att framtidsutsikten i förvaltningsberättelsen är i 

textform och det kan finnas gråzoner om framtidsutsikten är positiv, negativ eller 

neutral. För att minimera vår påverkan på arbetet när vi tolkar förvaltningsberättelserna 

har vi därför valt att granska om det är klart positiva eller inte klart positiva 

framtidsutsikter.  

 

Vi har valt företagsledningens framtidsutsikt istället för analytikers eftersom ledningen 

besitter all information om företaget samt att en revisor granskar årsredovisningen som 

inkluderar förvaltningsberättelsen. Därför anser vi att de borde vara bäst lämpad att 

uttala sig om företagets framtid, jämfört med analytiker som enligt Jones & Johnstone 

(2012, s.297), Moses (1990, s.115) och McNichols & O’Brien (1997, s.197) har en 

tendens att övervärdera företagets framtid. Moses (1990, s.115) konstaterade följande 

anledning angående detta; att analytiker inte besitter all information om företaget.  

 

Att dela upp variabeln i positiv och icke-positiv kan ha sina nackdelar när uppdelningen 

ger väldigt breda grupper och det kan vara svårt att få ut något vettigt svar. Vi funderade 

på att dela in variabeln i negativ, neutral och positiv, men eftersom tidigare forskare; 

Jones & Johnstone (2012, s.297), Moses (1990, s.115) samt McNichols & O’Brien 

(1997, s.197), påstår att framtidsutsikter är övervärderade så innebär det mest troligt att 

negativa utsikter finjusteras mot en mer neutral framtid och neutrala mot en mer positiv 

syn. Detta skulle förmodligen leda till mer svårtolkade observationer.  
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4.4.3 Sammanfattning av modell och dess variabler 
Modell (1) nedan presenterar och förklarar modellen, samt dess variabler. 

 

𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑌=𝐾𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠)

1−𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑌=𝐾𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠)
= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7    (1) 

 

 

där; 

Y =   1 – företag har inlett konkurs 

         0 – ej konkursföretag 

 

X1 = Rörelseresultat / Totala tillgångar                                          

(Lönsamhet)  

X2 = (Omsättningstillgångar - Varulager) / (Kortfristiga skulder)  

(Likviditet) 

X3 = Naturliga logaritm av (totala tillgångar / KPI)       

                   (Storlek) 

X4 = Totala skulder / Totala tillgångar                                   

(Finansiell struktur) 

X5 = Årets resultat / Totala tillgångar                

(Prestation) 

X6 =  1 – Oren anmärkning  

0 – Ej oren anmärkning  

(Revisionsberättelsen) 

X7 =  1 – Ej positiv framtidsutsikt  

0 – Positiv framtidsutsikt  

(Förvaltningsberättelsen) 

4.5 Databearbetning 
Vi har använt oss av är det statistiska programvaran Minitab för att utföra statistiska 

skattningar och tester. Anledningen till detta är att vi känner oss bekväma med 

programmet eftersom vi genom Umeå universitet använt oss av programmet i tidigare 

kurser. Därav upplevde vi att det är det programmet som enklast kan hjälpa oss i 

studien. En annan anledning till varför vi använt Minitab är för att vi anser att det är ett 

bra statistiskt program. Eftersom vi har kunskap inom programmet har det hjälpt oss att 

utföra bättre och mer komplicerade tester vilket ökar studiens kvalité. Vid uträkningen 

av korsvalideringen, testet för att jämföra studiens mot tidigare studiers modeller, 

användes det statistiska programmet R med hjälp av RStudio. Anledningen är att R 

enkelt kunde göra den önskvärda uträkningen.  

  

Statistiska modeller är en stor del av den kvantitativa forskningen, vilket gör att 

bearbetningen av datakodningen behöver hålla hög kvalité. Eftersom detta är en viktig 

del av undersökningen närvarade båda författarna vid kodningen för att säkerställa att 

rätt siffror och uträkningar genomfördes. Detta för att försöka minska kodningsfelen. Vi 

var noga med detta på grund av att kodningsfel enligt Bryman (2011, s.242) är något 

som kan vara ett stort problem när variablerna, i detta fall de finansiella nyckeltalen, 

skall beräknas manuellt eftersom de kan vara mer eller mindre komplicerade och lätt att 

mata in fel tal. Även Djurfeldt (2009, s.113) nämner att inmatningsfel är vanligt och att 

ett litet misstag kan ha stor påverkan på resultatet. Detta förhållningssätt valdes för att 

säkerställa att kodningsfelen hölls till en minimal nivå. Nackdelen med det här är att 
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färre observationer inkluderas i studien då tidsåtgången för kodningen fördubblas 

jämfört med om vi hade genomfört det var för sig.  

 

Något som kan ha påverkat vår studie och modell är de översättningar vi har gjort av 

nyckeltalen. Vissa nyckeltal kan ha många olika översättningar och beroende vilken 

översättning som valts kan själva nyckeltalstermen variera. Om sådana misstag eller 

felöversättningar har gjorts kan det ha lett till att de förklarande variabler inte stämmer 

helt överens med den tidigare forskningen. Det kan resultera till att en inte helt korrekt 

jämförelse har genomförts mellan modellerna. 

 

Vid genomförandet av revisionsberättelsen och ifall revisorn hade gett företaget en oren 

eller icke oren anmärkning, studerade vi berättelserna i bådas närvaro. Detta för att 

undvika inmatningsfel och på så vis säkerställa kvaliteten av inmatningen av variabeln. 

Att koda den tillsammans innebär att variabelns kodning tar dubbelt så lång tid istället 

för att koda dem var för sig, men vi ville båda vara närvarande i kodningen för att 

undvika missförstånd och inmatningsfel. Vi upptäckte fort att revisionsberättelsens 

variabel var lättkodad eftersom revisorer använder sig av en standardmall på hur 

berättelsen ska se ut. Det innebar att ett extra textstycke inkluderades ifall revisorn givit 

en oren anmärkning på företaget. Textstycket var väl synligt men för att säkerställa att 

vi inte missat någon anmärkning läste vi igenom varje revisionsberättelse.  

 

För att minska risken för inmatningsfel kodade vi även förvaltningsberättelsen i bådas 

närvaro. Berättelsen var till viss mån ganska svårkodad eftersom inte alla företag 

använde sig av en särskild överskrift för den framtida utvecklingen i företaget utan hade 

nämnt det i andra delar av förvaltningsberättelsen. Vi gick gemensamt igenom en och 

en av förvaltningsberättelserna och förde en diskussion om framtidsutvecklingen skulle 

kodas som positiv eller icke positiv, exempel på positiva framtidsutsikter är; 

 

 ”Vi har en bra bas med ett mycket starkt och konkurrenskraftigt sortiment som 

vi kontinuerligt utvecklar. Detta tillsammans med våra investeringar och 

fortsatta förbättringsarbete gör att vi förväntar oss ett positivt rörelseresultat.” 

 

 ”Bolaget har beslutat att genomföra ett kostnadseffektiseringsprogram under 

2013 vilket förväntas ge positiv effekt på resultatet nästa år.” 

 

 ”Bolaget beräknas ha en fortsatt positiv utveckling. Med fokus på fortsatt 

förbättringsarbete och utveckling av organisationen så kommer vi att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden.” 

 

Vidare diskuterade vi hur kodningen skulle genomföras på de företag som inte hade en 

helt tydlig framtidsutsikt. Därför granskades hela förvaltningsberättelsen för att 

säkerställa att vi inte missat något om företagets framtidsutsikter. I de fall företagen inte 

hade en tydlig rubrik angående deras framtida utveckling var vi tvungna att fördjupa vår 

granskning ännu mer. Kodningen av förvaltningsberättelsen underlättades genom vårt 

val att dela in variabeln i positiv och icke positiv framtidsutveckling. Det gjorde att de 

förvaltningsberättelser där det inte fanns en tydliga positiv framtidsutsikt enkelt kunde 

delas in i gruppen icke positiva. På grund av detta kunde objektiviteten därför anses 

hålla i stor grad. Det ska dock nämnas att vi hade kunskap om företagen hade inlett 

konkurs eller om de klassificeras som överlevande, vilket kan ha lett till att vi 

omedvetet sökt det vi vill studera. Det innebär att vi kan ha ansett att framtiden är 
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positiv trots att den är icke-positiv och omvänt. Vi har strävat efter att avläsa dem utan 

att våra känslor och förkunskaper ska komma emellan. 

4.5.1 Antaganden 
Det finns en del antaganden att kontrollera för en binär logistisk regressionsmodell. 

Responsvariabeln ska anta två värden (exempelvis 0 och 1) och minst en av de 

förklarande variablerna ska vara nominala alternativt kontinuerliga (Laerd Statistics, 

u.å.). De två första antagandena är något som är uppfyllt utan att behöva kontrollera via 

tester. Detta eftersom responsvariabeln är binär och endast antar två värden, 1 och 0, 

samt att antalet förklarande variabler i den fullständiga modellen är sju, vilket är både 

nominala (berättelserna) och kontinuerliga (de finansiella nyckeltalen). Antagande 

nummer tre och fyra förklarar att observationerna ska vara oberoende av varandra och 

att det inte ska råda någon multikollinearitet mellan de förklarande variabler, vilket är 

när två eller fler förklarande variabler är högt korrelerade med varandra (Laerd 

Statistics, u.å.). Dessa två antaganden och de två kommande är antaganden som 

kontrolleras via tester som förklaras i resultatet. Det ska vidare inte existera outliers 

(avvikande värden) och det ska råda ett linjärt samband mellan kontinuerliga 

förklarande variabler och responsvariabelns logistiska funktion (Laerd Statistics, u.å.). 

För att uppfylla dessa antaganden har vi utfört tester, vilket presenteras under rubriken i 

4.5.3. 

4.5.2 Processen för sökandet av reducerad modell 
Utifrån de vetenskapliga artiklarna har vi tagit ut en fullständig modell som under de 

givna antaganden, beskriver förhållandena mellan de förklarande variablerna och 

responsvariabeln. I studien har vi genomfört statistiska tester och på så sätt reducerat 

modellen att den endast innehåller statistiskt signifikanta variabler.  

 

Enligt Statistics Solutions (u.å.) ska modellen endast innehålla variabler som bidrar till 

en bättre modell. Därför har vi valt att utesluta en variabel från modellen om den inte är 

statistiskt signifikant. Vi har utgått från en backward elimination (bakåtvänd 

eliminering), vilket innebär att utifrån en fullständig modell exkluderas icke statistiskt 

signifikanta variabler en i taget. Detta pågår tills det endast finns statistiskt signifikanta 

variabler kvar i modellen (Agresti, 2002, s. 214). Detta resulterar till en reducerad 

modell, som blir den slutgiltiga modellen.  

 

Med en annan metod, t.ex. forward selection (framåtriktat urval), som fungerar på 

motsatt sätt, hade den slutgiltiga modellen möjligtvis innehållit andra variabler. Vi valde 

att använda oss utav backward elimination, framför forward selection eftersom Agresti 

(2002, s. 214) föredrar den på grund av att den anses som en säkrare metod. 

4.5.3 Tester 
Vi har använt oss utav en signifikansnivå på 0,05. Det innebär att det finns en risk att en 

sann nollhypotes förkastas, det vill säga i fem procent av fallen (Djurfeldt et al., 2009, 

s.202). Nollhypotesen är det man vill testa med hjälp av statistik (Moore et al., 2011, 

s.353). Om vi istället hade använt oss av en högre eller lägre signifikansnivå skulle 

variabler kunna tillkomma i modeller eller reduceras från modellen beroende om de 

anses statistiskt signifikanta under den nya signifikansnivån. En signifikansnivå på 0,05 

är bland de vanligaste nivåerna, som Thorburn (u.å.) nämner, därav blev det ett naturligt 

val i denna studie. 
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I den multipla regressionsanalysen, binär logistisk regression, har vi fått fram p-värden 

för de förklarande variablerna. Ju lägre p-värde desto mer statistiska bevis finns det mot 

nollhypotesen (Moore et al., 2011, s.356). Om p-värdet understiger signifikansnivån, i 

vårt fall 0,05, innebär det att vi kan förkasta nollhypotesen och vi har en variabel som är 

statistiskt signifikant. 

4.5.3.1 Korrelation av variabler 
Vi har utfört en korrelationstabell och ett VIF-test för att testa korrelationen mellan 

variablerna. När flera variabler är högt korrelerade med varandra råder 

multikollinearitet. Det kan resultera i osäkra resultat och kan vara svårt att upptäcka i 

modeller som inkluderar många förklarande variabler (Moore et al., 2011, s.610). 

Korrelationstabeller är ett bra test då det ger korrelationen mellan alla variabler. 

Korrelation kan anta värde mellan -1 och 1, där ett värde på 1 innebär att det är en 

positiv linjär korrelation och ett värde på -1 innebär att det är en negativ linjär 

korrelation (Moore et al., 2011, s.95). Ej korrelerade variabler har ett korrelationsvärde 

på 0 (Moore et al., 2011, s.95). Enligt BMJ (u.å.) klassificeras den positiva 

korrelationens nivåer enligt följande; 

 

 Väldigt låg: 0-0,19 

 Låg: 0,2-0,39 

 Måttlig: 0,4-0,59 

 Hög: 0,6-0,79 

 Väldigt hög: 0,8-1,0 

 

Allison (2012) nämner att även om det råder hög korrelation mellan variablerna, kan det 

säkert ignoreras ifall VIF-värdet understiger ett visst värde i ett VIF-test. Det råder 

indikationer på multikollinearitet om VIF-värden överstiger 2,5 (Allison, 2012). 

4.5.3.2 Outliers 
En outlier är när en eller flera observationer är starkt avvikande från resterande 

observationer. Det kan vara ett problem om de inte upptäcks, eftersom outliers kan 

påverka resultatet i en stor utsträckning (Moore et al., 2011, s.111). I studien har vi 

kontrollerat för outliers för att se ifall de existerar. På så vis kan vi beakta möjliga 

outliers så att dess påverkan på resultatet blir minimal. Histogram användes i studien för 

att få en överblick om det finns outliers i studien samt hur extrema de är. 

4.5.3.3 Hosmer-Lemeshow test & Korsvalidering 
Ett test som beskriver hur bra modellen förklarar responsvariabeln är Hosmer-

Lemeshow testet (Pallant, 2010, s.175). Om p-värdet överstiger den givna 

signifikansnivån kan inte nollhypotesen för testet förkastas och modellen antas vara 

acceptabel och lämplig för datamaterialet. 

 

Hosmer-Lemeshow testet testar om modellen beskriver datamaterialet bra, men inte till 

vilken grad den gör detta. I denna studie är det utav intresse att prediktera konkurser, det 

vill säga en sannolikhet mellan 0 och 1 utifrån värden av de förklarande variablerna. Av 

denna anledning utförs korsvalidering, vilket testar modellens felmarginal. Det är en 

metod för att skatta prediktionsfelet i form av en procentsats.  
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Om en studie har ett litet stickprov, finns det enligt James et al. (2013, s.176) en rad 

olika sätt att testa modellens felmarginal. Vi har genomfört en form av korsvalidering 

som kallas Leave-One-Out Cross-Validation, LOOCV. I en LOOCV slås alla 

observationer samman utom endast en observation. Det sammanslagna datasetet kallas 

träningsdata, vilket predikterar den ensamma observationens värde, som kallas testdata, 

för dess responsvariabel. Därefter undersöks hur väl det sammanslagna datasetet 

predikterade responsvariabelns värde. Detta upprepas tills alla enskilda observationer 

har ställts mot de övriga observationerna och vidare tas ett medelvärde ut från dessa, 

vilket ger en skattning över prediktionsfelet (James et al., 2013, s.179). En visuell bild 

av LOOVC visas i Figur 3.  
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        . 

  

    

        . 
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Figur 3. Leave-One-Out Cross Validation: Figuren visar studiens användning av 

LOOVC. De blåa rutorna representerar träningsdata och de orangea representerar 

testdata. Det första träningsdatat är testat mot samtliga observationer utom testdata 1, 

det andra träningsdatat är testat mot samtliga observationer utom testdata 2 och så 

vidare (James et al., 2013, s.179). Detta upprepas tills samtliga 70 observationer har 

ställts som testdata. Felmarginalen är uträknat utifrån varje sets medelvärdesfel.  

 

Korsvalidering är ett mått på hur bra modellen är och är bättre än den justerade 

förklaringsgraden. Detta är på grund av att korsvalideringen använder träningsdata för 

att prediktera testdata samt att testet kan användas vid en mängd olika modeller även 

om de saknar viss information (James et al., 2013, s.213). Den justerade 

förklaringsgraden har inte beaktats i studien eftersom den enligt Frost (2014) mer är ett 

mått för linjära regressioner och använder bara träningsdata. 

4.6 Hypoteser 
Vid en kvantitativ studie är hypoteserna en viktig del av undersökningen. Moore et al. 

(2011, s.353-354) nämner att man ska ha en nollhypotes (H0) och en alternativhypotes 

(H1). Moore et al. (2011, s.353) nämner vidare att nollhypotesen är det man vill testa 

med hjälp av statistik. Något som är vanligt är att nollhypotesen är formad i likhet med; 

“... ger ingen effekt på responsvariabeln” (Moore et al., 2011, s.353). Vidare skriver 

Moore et al. (2011, s.354) att alternativhypotesen är motsatsen till nollhypotesen och 

brukar innehålla “skiljer sig från” eller “större eller mindre än”. 

 

  

Studiens noll- (H0) och alternativhypoteser (H1) är följande; 
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H0 = Den förklarande variabeln Xi har ingen effekt på responsvariabeln Y. 

H1 = Den förklarande variabeln Xi har en effekt på responsvariabeln Y.  

 

Där; i= 1, 2, 3, …,7.  

 

Se avsnitt 4.4.3 Sammanfattning av modell och dess variabler för tydligare förklaringar 

av variablerna.  

4.6.1 Typ I och typ II fel 
Enligt Moore et al. (2011, s.383) finns det alltid en risk att fel kan uppstå när man 

genomför statistiska hypotesprövningar och tester. De fel som kan uppstå kallas typ I 

och typ II fel. Typ I fel är när man förkastar en sann nollhypotes och typ II fel är när 

man inte förkastar en falsk nollhypotes (Moore et al., 2011, s.383; Djurfeldt et al., 2009, 

s.202). Det här innebär för studien att även om vi gör allt rätt och får ett tydligt resultat, 

finns det alltid en risk att det resultatet inte är korrekt.  

4.7 I jämförelse med andra modeller  
Eftersom en del av syftet var att skapa men även pröva modellen, har vi jämfört 

studiens modell mot två tidigare forskares modeller. Detta för att kunna pröva hur bra 

studiens modell presterar gentemot redan etablerade modeller. Dessa var hämtade från 

Ohlsons (1980) och Hopwood et al. (1994) studier. Vi valde dessa eftersom de var 

återkommande i tidigare forskning samt att inga variabler i dessa var svårbedömda 

eftersom vi i största möjliga mån ville hålla deras modeller oförändrade. Beavers (1966) 

modell valdes bort eftersom han studerade varje variabel enskilt, vilket vi inte gjort i 

denna studie. Altmans et al. (1977) ZETA och Altmans (1968) Z-score modell uteslöts 

eftersom dessa modeller innehöll variabler som var problematiska att räkna ut. Ett 

exempelvis på en sådan variabel var vinst över 10 år i ZETA-modellen. Denna typ data 

kan vara svårhämtad eftersom företagen kan vara yngre än 10 år och att tillgängligheten 

samt innehållet av årsredovisningar kan variera under en sådan lång tidsperiod. Ett 

annat exempel är Marknadsvärde av eget kapital / Bokförda värdet av den totala 

skulden i Z-score, eftersom vi ansåg att vi inte kunde genomföra uträkningar på ett 

korrekt sätt för alla företagen. Studierna som Koh & Killough (1990), Sun (2007) och 

Foster (2013) genomförde innehöll även de variabler som vi ansåg inte kunde räknas ut 

på ett korrekt och rättvisande sätt. Studierna av Shumway (2001) samt Beaver et al. 

(2005) användes inte vid jämförandet eftersom de innehöll marknadsrelaterade 

variabler. Eftersom vi ville studera ifall revisions- och förvaltningsberättelsen kunde 

hjälpa de finansiella nyckeltalen, valde vi att jämföra mot modeller som endast består av 

finansiella nyckeltal. Hopwood et al. (1994) modell bestod av tidigare studier vilket 

ökade intresset för den. 

 

Ohlson (1980, s.118) dividerade Totala tillgångar med ett BNP-index innan han 

logaritmerade variabeln. När vi genomförde hans modell med studiens data har vi 

använt oss av BNP i fasta priser som är tagna från Statistiska Centralbyrån, SCB (2016). 

Eftersom företagens boksluts kan ha olika datum, har vi utgått från vilket år 

räkenskapsåret representerar. Det innebär att variabelns samtliga observationer 

dividerats med BNP från räkenskapsåret 2012.  

 

Om vi använt oss av andra forskares modeller hade det kunnat göra att prestationen av 

studiens modell varierat. Något som man ska ha i åtanke är att vi inte har velat ändra i 
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Ohlsons (1980) eller Hopwood et al. (1994) modeller utan vi har inkluderat samtliga av 

deras variabler utan att kontrollera om de är statistiskt signifikanta med studiens data. 

Eftersom vi skulle jämföra vår modell mot deras modeller har vi använt samtliga av 

deras variabler. Det för att inte ändra på dem då det skulle påverka deras redan färdiga 

modeller. 
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5 Resultat & Analys 
Här nedan presenteras resultat och analys. Avsnittet är uppbyggt på sådant sätt att 

först presenteras resultatet respektive analyser på de tester som behandlar de 

antaganden som behöver göras. Därefter presenteras processen av formandet av den 

slutgiltiga reducerade modellen och analyser av varje enskild variabel. I avsnittet 

redogörs även en formel för företag att räkna ut sannolikheten att gå i konkurs. 

Avslutningsvis presenteras resultatet och analysen för studiens modell i jämförelse med 

två tidigare studiers modeller.  

5.1 Kontroll av antaganden 
En del av de antaganden som Laerd Statistics (u.å.) nämner; korrelation mellan 

variablerna, oberoende observationer, linjärt samband mellan de fortlöpande 

förklarande variablerna och den logistiska funktionen av responsvariabeln samt kontroll 

av outliers kräver särskilda tester för att kontrollera ifall de är uppfyllda. Antagandena 

kontrolleras för att kunna skapa en så bra och korrekt modell som möjligt. Dessa tester 

presenteras nedan. 

5.1.1 Korrelation mellan variablerna 
Här nedan presenteras resultatet angående korrelationen mellan variablerna.  

 

Som kan avläsas i Tabell 6, finns det två högre korrelationer mellan variablerna. Den 

högsta korrelationen uppstår mellan variablerna; prestation (ÅRTT) och lönsamhet 

(RRTT), korrelationen uppgår till 0,742. De variabler med näst högst korrelation är 

finansiell struktur (TSTT) och likviditet (OTVLKS), vilken uppgår till -0,614. I övrigt 

råder ingen högre korrelation mellan de förklarande variablerna men diskuteras mer 

under kommande analysavsnitt.  

 

Tabell 6. Korrelationstabell: Tabellen visar hur de förklarande variablerna är 

korrelerade. Likviditet (OTVLKS), Lönsamhet (RRTT), Prestation (ARTT), Storlek 

(LnTT), Förvaltningsberättelsen (FB), Finansiell struktur (TSTT) och 

Revisionsberättelsen (RB). 
      RRTT   OTVLKS   LnTT TSTT    ARTT     RB 
OTVLKS   0,365 

LnTT     0,034  -0,024 
TSTT    -0,374  -0,614  -0,110 
ARTT     0,742   0,229   0,121  -0,516 

RB      -0,384  -0,138  -0,130   0,399  -0,386 
FB      -0,121  -0,281  -0,006   0,190  -0,058   0,175 
Cell Contents: Pearson correlation 
 

I Tabell 7 presenteras VIF-värdena, där samtliga värden är relativt låga och understiger 

två, vilket även det diskuteras i kommande analysavsnitt. 
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Tabell 7. VIF-test: VIF-tester för alla förklarande variabler som ingår i studiens modell. 

Likviditet (OTVLKS), Lönsamhet (RRTT), Prestation (ARTT), Storlek (LnTT), 

Förvaltningsberättelsen (FB), Finansiell struktur (TSTT) och Revisionsberättelsen (RB). 
Term     Coef   SE Coef   VIF 
Constant   -4,25  6,12 
RRTT       -2,68  4,97   1,88 

OTVLKS     -1,80  1,34   1,48 
LnTT       -0,566  0,369  1,51 
TSTT       13,27  6,35   1,54 
ARTT       -0,94  5,37   1,65 

RB 
 1    0,28  1,55   1,45 
FB 

 1          1,75  1,30   1,22 

5.1.2 Analys: Korrelationen mellan variablerna 
För att kunna skapa en så bra och korrekt modell som möjligt har vi studerat 

korrelationen mellan variablerna. För högt korrelerade variabler kan vara negativt för 

studien. Om två variabler är positivt korrelerade innebär det att om den ena variabeln 

ökar, ökar även den andra. Vilket kan göra det svårt att avgöra vilken av de förklarande 

variablerna som direkt påverkar responsvariabeln.   
 

Som kan ses i Tabell 6, råder det två höga korrelationstal mellan de förklarande 

variablerna. Korrelationen mellan prestationen (ARTT) och lönsamheten (RRTT) är 

0,742. Den andra höga korrelationen, -0,614, uppstod mellan likviditeten (OTVLKS) 

och den finansiella strukturen (TSTT). Den är belägen precis på gränsen mellan hög- 

och måttlig korrelation enligt BMJs (u.å.) gränsvärden.  
 

Även om korrelationen är förhållandevis hög, finns det ett flertal metoder att säkert 

ignorera detta enligt Allison (2012), ett sätt är att genomföra ett VIF-test. Allison (2012) 

nämner att det råder indikationer på multikollinearitet om VIF-värden överstiger 2,5. Vi 

kan anse att antagandet är uppfyllt eftersom samtliga VIF-värden understiger 2, vilket 

kan ses i Tabell 7. 

5.1.3 Modellens anpassning mot observationerna 
I detta avsnitt presenteras modellens anpassning mot observationerna. Detta görs med 

hjälp av ett Hosmer-Lemenshow test som enligt Pallant (2010, s.175) är ett test som 

beskriver hur bra modellen passar studiens responsvariabel. Det är två antaganden som 

kontrolleras med hjälp av detta test, vilka förklaras nedan. Därefter diskuteras resultatet 

i kommande analysavsnitt.  
 

Eftersom Hosmer-Lemenshows p-värde, 0,715, som hittas i Godness-of-fits testet, 

Tabell 8, överstiger signifikansnivån, 0,05, innebär det att nollhypotesen för testet inte 

kan förkastas och att modellen antas passa datamaterialet bra. Antagandena angående 

oberoende observationer och det linjära sambandet mellan de fortlöpande förklarande 

variablerna och den logistiska funktionen av responsvariabeln kan därför anses 

uppfyllda.  
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Tabell 8. Goodness-of-fits test: Modellens Goodness-of-fits test. Om Hosmer-

Lemenshow testets p-värde överstiger signifikansnivån, 0,05, kan inte testets 

nollhypotes förkastas och modellen antas passa datamaterialet bra.  
Goodness-of-Fit Test 
Test           DF  Chi-Square  P-Value 
Hosmer-Lemeshow      8       5,40   0,715 

5.1.4 Analys: Modellens anpassning mot observationerna 
En del av studiens syfte är att skapa en prediktionsmodell. För att få en så bra och 

korrekt modell som möjligt måste antaganden kontrolleras. Hosmer-Lemeshow testet 

kontrollerar antagandena angående oberoende observationer och det linjära sambandet 

mellan de fortlöpande förklarande variablerna och den logistiska funktionen av 

responsvariabeln. 
 

Vi har identifierat att det finns tre observationer i studien som tillhör samma koncern. 

Dessa inledde konkurs samma datum och har samma framtidsutsikter, men trots detta 

har samtliga bolagen olika finansiella rapporter, vilket har en positiv inverkan på 

studien. Det innebär att observationerna inte är helt beroende av varandra. Trots detta 

finns det ett visst beroende mellan observationerna eftersom de ingår i samma koncern, 

vilket har lett till identiska framtidsutsikter i förvaltningsberättelsen och samma inledda 

konkursdatum. Beroende observationer är inte önskvärt i en undersökning eftersom det 

kan förvränga studiens resultat. Dessa observationer kan dock inte exkluderas eftersom 

de är en del av verkligheten och en exkludering medför att vi har påverkat studiens data. 

Om vi använt oss av en annan tidsperiod hade möjligtvis en annan koncern gått i 

konkurs, exempelvis Expert-koncernen 2012. Ifall vi istället hade använt oss av en 

större tidsperiod än 2012 hade ett beroende mellan observationerna kunnat uppstå i 

större skala.  
 

Tabell 8 visar att Hosmer-Lemeshows testets p-värde resulterade i 0,715, vilket är högre 

än signifikansnivån 0,05. Det visar att modellen passar datamaterialet bra och att det 

möjliga beroendet mellan de tre koncernbolagen i texten ovan inte gjort någon större 

påverkan på modellen. Hosmer-Lemeshows testet styrker antagandet om ett linjärt 

samband mellan kontinuerliga förklarande variabler och responsvariabelns logistiska 

funktion. 

5.1.5 Outliers 
I detta avsnitt presenteras histogrammen för de förklarande variablerna. I dem kan 

avvikande observationer upptäckas. För starkt avvikande observationer kan påverka och 

snedvrida resultatet (Moore et al., 2011, s.111) och bör därför kontrolleras. Resultatet 

diskuteras i nästkommande analysavsnitt. 
 

I histogrammen, se Figur 4, kan det avläsas att i de förklarande variablerna; finansiell 

struktur (TSTT) och prestation (ARTT), existerar det observationer som avviker i viss 

mån från de resterande observationerna. 
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Figur 4.  Histogrammen över de kontinuerliga förklarande variablerna: Likviditet 

(OTVLKS), Lönsamhet (RRTT), Prestation (ARTT), Storlek (LnTT), 

Förvaltningsberättelsen (FB), Finansiell struktur (TSTT) och Revisionsberättelsen (RB). 

5.1.6 Analys: Outliers 
Avvikande värden kan påverka resultatet i stor utsträckning (Moore et al., 2011, s.111). 

Vi har därför kontrollerat det här antagandet vid skapandet av en modell för att vi vill ha 

en så representerande modell som möjligt.  
 

Även om vi i histogrammen, Figur 4, kan tyda att det finns observationer som kan 

räknas till avvikande så har vi ändå valt att inkludera dessa i vår studie. Detta eftersom 

ingen av de observationerna avviker i någon större grad samt att i prestationsmåttet 

(ARTT) är avvikelsen mer en snedfördelning än en avvikande observation. Eftersom vi 

i denna studie också har genomfört binär logistisk regression har det skyddat oss mot 

avvikande observationer särskilt eftersom de inte har varit av den mest extrema sorten. 

Detta grundar sig på att då responsvariabeln endast kan anta ett värde på 1 eller 0 

jämfört med om den hade kunnat anta ett oändligt värde som är vanligt i andra typer av 

tester. Utifrån detta har inga observationer uteslutits från studien eftersom de är en del 

av verkligheten. Att ta bort dessa skulle medföra att vi påverkat datamaterialet och vårt 

resultat inte skulle bli lika trovärdigt. Att kontrollera för avvikande värden var också ett 

antagande som skulle vara uppfyllt i denna studie. 

5.2 Fullständig modell 
I detta avsnitt presenterat processen från fullständig modell till studiens reducerade 

modell. Den reducerade modellen har framkommit genom backward elimination vilket 

är när den variabel med högst p-värde elimineras tills modellen bara inkluderar 

statistiskt signifikanta variabler (Agresti, 2002, s. 214). Vid varje eliminering har den 

borttagna variabeln diskuteras i ett analysavsnitt. De variabler som inte elimineras, utan 

är en del av den reducerade modellen, diskuteras och analyseras i ett analysavsnitt. 
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5.2.1 Backward elimination 
Vi genomförde en backward elimination eftersom vi vill skapa en så bra modell som 

möjligt. Statistics Solutions (u.å.) nämner att modellen endast ska innehålla variabler 

som utvecklar modellen till det bättre. 

5.2.2 Backward eliminations procedur  
Som kan avläsas i Tabell 9, är det endast den finansiella strukturen (TSTT) som har ett 

p-värde under 0,05. Det innebär att variabeln är statistiskt signifikant. Ytterligare går det 

att utläsa sex variabler som har ett p-värde över 0,05. Men eftersom variablerna kan 

påverka varandra, har backward elimination använts för att en efter en elimineras tills 

modellen endast består av statistiskt signifikanta variabler. Det är den variabel med 

högst p-värde som elimineras. 

 

Tabell 9. Fullständig modell: Fullständiga modellens variabler och dess p-värden. 

Lönsamhet (RRTT), Likviditet (OTVLKS), Storlek (LnTT), Finansiell struktur (TSTT), 

Prestation (ARTT), Revisionsberättelsen (RB) och Förvaltningsberättelsen (FB). 
Source   DF  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 
Regression 7   38,5697   5,50996     38,57    0,000 
 RRTT     1    0,2954   0,29539      0,30    0,587 
 OTVLKS   1    2,0355   2,03550      2,04    0,154 

 LnTT     1    2,6897   2,68969      2,69    0,101 
 TSTT     1    7,5150   7,51501      7,52      0,006 
 ARTT     1    0,0298   0,02975      0,03    0,863 
 RB        1    0,0334   0,03341      0,03      0,855 

 FB        1    2,2544   2,25444      2,25      0,133 
Error    62   34,1714   0,55115 
Total    69   72,7412 

 

5.2.2.1 Eliminering 1 
Som Tabell 9 visar är 0,863 det högsta p-värdet, vilket innebär att variabel prestation 

(ARTT) elimineras först.  

5.2.2.2 Analys: Eliminering 1 
Prestationsnyckeltalet (ARTT) var ett mått som studien visade högt p-värde på 0,863, 

vilket kan avläsas i Tabell 9. Att denna variabel eliminerades tidigt från vår modell var 

en överraskning för oss, det eftersom ett flertal tidigare forskare har använt sig av ett 

sådant nyckeltal. Forskare som Beaver (1966, s.85), Ohlson (1980, s.123), Zmijewski 

(1984) (Hopwood et al., 89 s. 35) och Hopwood et al. (1994, s.416-419) nämner alla ett 

prestationsmått i sina modeller, men utifrån vår analys och vårt data, blev detta 

nyckeltal inte statistiskt signifikant. Det innebär att vår studie skiljer sig en del 

angående denna variabel gentemot den tidigare forskningen. Detta kan bero på att våra 

observationer består av företag inom olika branscher och storleken på tillgångarna kan 

variera stort inom branscherna. Även vår studies urval kan påverkas då ett större urval 

skulle kunna ge upphov till ett annat resultat. 

5.2.2.3 Eliminering 2 
Tabell 10 visar vidare att revisionsberättelsen (RB) är den variabel som har högst p-

värde, 0,860, och är näst i tur att elimineras genom backward elimination.  
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Tabell 10. Fullständig modell efter eliminering 1: Modellens variabler och p-värden 

efter första steget i backward elimination. Lönsamhet (RRTT), Likviditet (OTVLKS), 

Storlek (LnTT), Finansiell struktur (TSTT), Revisionsberättelsen (RB) och 

Förvaltningsberättelsen (FB). 
Source   DF  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 
Regression 6   38,5400   6,42333     38,54    0,000 
 RRTT     1    0,6233   0,62328      0,62    0,430 

 OTVLKS   1    2,0094   2,00936      2,01    0,156 
 LnTT     1    2,7947   2,79467      2,79      0,095 
 TSTT     1    8,8010   8,80100      8,80    0,003 
 RB       1    0,0313   0,03129      0,03    0,860 

 FB        1    2,2293   2,22930      2,23      0,135 
Error    63   34,2012   0,54288 
Total    69   72,7412 
 

Tabell 11 visar antalet överlevande respektive konkursföretag som revisorer givit en 

oren- respektive icke-oren anmärkning. Av de överlevande företagen var det två som 

tilldelades en oren anmärkning av revisorn. Det innebär att 53 överlevande företag inte 

fick en oren anmärkning. Var tredje konkursföretag, fem av 15, tilldelades en oren 

anmärkning på deras senaste årsredovisning. Revisorn tilldelade inte en oren 

anmärkning till tio av de 15 konkursföretagen. Totalt gav revisorn en oren anmärkning 

till sju av studiens 70 företag, det innebär att 63 företag inte fick en oren anmärkning av 

sin revisor.  

 

Tabell 11. Företagens fördelning av revisorns anmärkningar: Tabellen visar antalet 

konkurs- och överlevande företag som tilldelats en oren respektive en icke-oren 

anmärkning av sin revisor.  

 Oren anmärkning Icke-oren anmärkning Totalt 

Överlevande företag 2 53 55 

Konkursföretag 5  10  15  

Totalt 7  63  

5.2.2.4 Analys: Eliminering 2 
En del som studien har studerat är ifall revisionsberättelsen (RB) kan stärka 

konkursprognostiseringen. Att den elimineras i studien innebär att vi inte kan styrka 

detta.  

 

Revisionsberättelsens (RB) variabel var lättbedömd eftersom det var tydligt skrivet när 

ett företag hade fått en oren anmärkning och när de inte fått en. Som Tabell 11 visar, är 

det dock inte många av de företagen som fanns med i urvalet som hade fått en oren 

anmärkning.  

 

Eftersom p-värdet på revisionsberättelsen (RB) var högre än 0,05 innebär det att vi inte 

har tillräckligt med empiriska bevis att påstå att orena anmärkningar av revisorn 

påverkar konkurser. Detta liknar Hopwood et al. (1989, s.47) studie som inte heller har 

empiriska bevis. Fosters (2013, s.530-531) och Gaeremynck & Willekens (2003, s.78) 
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studier fick andra resultat, vilket var att variabeln var statistiskt signifikant och att det är 

större sannolikhet till konkurs om företaget har fått en oren anmärkning.  

 

Mycket av den tidigare forskningen, bland annat Altman & McGough (1974), Levitan 

& Knoblett (1985), Koh & Killough (1990) och Sun (2007) har jämfört revisorer och 

modellers förmåga att förutspå konkurser med varandra istället för att se den som ett 

komplement till en modell. Vi kan inte utesluta att fler studier hade fått liknande resultat 

som oss ifall de tidigare forskarna hade studerat revisionsberättelsen i samma 

utsträckning som vi gjort. Studien som Casterella et al. (2000) har genomfört tar upp 

viktiga faktorer som påverkar revisorers anmärkningar. Detta är inget vi undersökte i 

den här studien men är något som är nämnvärt och värt att diskutera. Eftersom vi endast 

är intresserade om företaget har fått en oren anmärkning av revisorn och inte varför eller 

varför inte revisorn givit företaget en oren anmärkning har vi kodat den som vi gjorde; 

oren anmärkning eller icke oren anmärkning. En faktor som Casterella et al. (2000, 

s.524-525) nämner är att det finns incitament för revisorn att undvika att ge företaget en 

oren anmärkning. Ett exempel är att företaget anses som en inkomstkälla och en oren 

anmärkning anses som en negativ påverkan på företaget (Casterella et al., 2000, s.524-

525). Detta kan anses som en förklaring till varför variabeln inte var statistiskt 

signifikant i vår studie.  

5.2.2.5 Eliminering 3 
Efter den andra elimineringen så visar Tabell 12 att lönsamhetsmåttet (RRTT) är nästa 

variabel med högst p-värde, 0,329. Detta leder till att den variabeln är näst på tur att 

exkluderas från modellen.  

 

Tabell 12. Fullständig modell efter eliminering 2: Modellens variabler och p-värden 

efter andra steget i backward elimination. Lönsamhet (RRTT), Likviditet (OTVLKS), 

Storlek (LnTT), Finansiell struktur (TSTT) och Förvaltningsberättelsen (FB). 
Source   DF  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 
Regression 5   38,5087  7,7017    38,51    0,000 

 RRTT     1    0,9532    0,9532     0,95    0,329 
 OTVLKS   1    1,9866    1,9866     1,99    0,159 
 LnTT     1    2,9559    2,9559     2,96    0,086 
 TSTT     1   12,0320   12,0320    12,03    0,001 

 FB       1    2,5795    2,5795     2,58    0,108 
Error    64   34,2325    0,5349 
Total    69   72,7412 

5.2.2.6 Analys eliminering 3 
Många av de tidigare forskarna inkluderar ett lönsamhetsmått i sina modeller och det 

var en anledning till varför vi inkluderade ett. Men skillnaden som uppstod var att i vår 

studie blev lönsamhetsmåttet (RRTT) inte statistiskt signifikant som det blev i tidigare 

utförda studier. Forskare som Altman hade i sina studier svårt att avgöra hur bra 

lönsamhetsmåttet presterade i att prediktera konkurser. Till en början ansåg han det vara 

bland det bästa (Altman, 1968, s.594), men i studien Altman et al. (1977, s.34-35) 

ändrade Altman sig och ansåg att lönsamhetsmåttet var viktigt men inte ett av de som 

presterade bäst när det kom till att förutspå företagskonkurser. Eftersom vår studie 

resulterade i att lönsamhetsmåttet inte är statistiskt signifikant skiljer vår studie sig mot 

både Altmans (1968) och Altman et al. (1977) studier. Det ska dock påpekas att även 

Altman hade problem att avgöra exakt hur bra måttet presterade trots att de var statistisk 

signifikant båda studierna, 1968 och 1977. Detta kan innebära att måttets betydelse kan 
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ha stor variation i konkursstudier och därför är det inte förvånande att den inte är 

statistiskt signifikant.  

5.2.2.7 Eliminering 4 
Den sista elimineringen uppstår på förvaltningsberättelsen (FB), vilken har det högsta 

p-värdet, 0,128, se Tabell 13.  

 

Tabell 13. Fullständig modell efter eliminering 3: Modellens variabler och p-värden 

efter tredje steget i backward elimination. Likviditet (OTVLKS), Storlek (LnTT), 

Finansiell struktur (TSTT) och Förvaltningsberättelsen (FB). 
Source   DF  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 
Regression 4   37,555 9,3889    37,56    0,000 

 OTVLKS   1    3,611    3,6113     3,61    0,057 
 LnTT     1    3,494    3,4942     3,49    0,062 
 TSTT     1   12,716   12,7161    12,72    0,000 

 FB       1    2,319    2,3194     2,32    0,128 
Error     65   35,186    0,5413 
Total    69   72,741 
 

Tabell 14 visar hur många konkursföretag och överlevande företag som fått en oren 

anmärkning och de som inte fått det. Av de 55 överlevande företagen nämnde 27 en 

positiv framtid medan 28 företag inte gjorde det. Det var 1 av de 15 konkursföretagen 

som angav en positiv framtidsutsikt i förvaltningsberättelsen, medan de resterande 14 

angav en icke-positiv framtidsutsikt. Totalt angav 28 företag en positiv framtidsutsikt 

och 42 en icke-positiv framtidsutsikt. 

 

Tabell 14: Fördelning av ledningens framtida utsikter: Tabellen visar antalet konkurs- 

och överlevande företag som angett en positiv respektive en icke-positiv framtidsutsikt.  

 Positiv 

framtidsutsikt 
Icke-positiv 

framtidsutsikt 
Totalt 

Överlevande företag 27 28 55 

Konkursföretag 1  14  15  

Totalt  28 42  

5.2.2.8 Analys: Eliminering 4 
En del som studien har studerat är ifall förvaltningsberättelsen (FB) kan stärka 

konkursprognostiseringen med finansiella nyckeltal som bas i större svenska aktiebolag. 

Tabell 13 visar att variabeln inte är statistiskt signifikant, p-värde 0,128. Därför finns 

det inte empiriska bevis att förvaltningsberättelsen (FB) kan stärka 

konkursprognostiseringen.  

 

I databearbetningen av variabeln hade de flesta företagen en egen rubrik om 

förvaltningsberättelsens framtidsutsikt medan andra företag krävde en mer djupgående 

läsning av förvaltningsberättelsen. Detta gjorde det till en generellt svårbedömd 

variabel.  

 

 



 47 

Förvaltningsberättelsen (FB) blev inte statistiskt signifikant. Det här kan vara en 

anledning till varför variabeln inte inkluderats i tidigare forskning i lika stor 

utsträckning som de finansiella nyckeltalen. Vi delade upp variabeln i positiv och icke 

positiv för att undvika just negativa kommentarer då negativa framtidsutsikter 

förmodligen skulle ha varit väldigt få och mer neutrala. Vår uppdelning av variabeln 

berodde på något som Moses (1990 s.115) nämner om; att företagen vill försöka hålla 

inne på negativ information. Att ange en negativ framtidsutsikt skulle ge negativa 

effekter för företaget. Det kan vara en anledning till varför vi ansåg det som en relativt 

svårbedömd variabel. Vid en oviss framtid kan det vara svårare att få investerare, 

kunder och leverantörer att investera, handla och sälja till företaget. Anledningen är 

enkel, en sämre framtid kan innebära att företaget inte kan betala tillbaka till sina 

investerare och leverantörer. För kunderna kan det vara garantier och efterfrågan på 

möjliga reservdelar till produkten.  

 

Moses (1990, s.115) påpekar att analytiker överskattar företagens framtid. Enligt vår 

studie verkar företagens ledning inte överskatta framtiden i en så stor grad. Som Tabell 

14 visar var det endast 1 konkursföretag av 15 som ansåg sig ha en positiv 

framtidsutsikt och att det är cirka 50 procent av de överlevande företagen som har en 

positiv framtidsutsikt trots att de har överlevt. En anledning till detta kan vara som 

Moses (1990, s.115) nämner; ledningen håller inne negativ information. Företagen som 

studerades i denna studie upplevs vara ärliga i framförandet av framtida utsikter 

eftersom 14 av konkursföretagen som visar en icke positiv framtidsutsikt. 

 

Om vi istället hade delat upp förvaltningsberättelsevariabeln i tre kategorier; negativ, 

neutral och positiv, så finns det en stor risk att det förmodligen blivit väldigt många 

neutrala framtidsutsikter och väldigt få negativa framtidsutsikter. McNichols & O´Brien 

(1997, s.197) nämner att analytiker inte är helt objektiva när det gäller analyser. 

 

Eftersom analytiker inte är helt objektiva när det gäller sina analyser så borde företagets 

ledning inte heller vara objektiva eftersom de borde ha större incitament att ange en 

positiv framtid för företaget. Det är en av anledningarna till varför 

förvaltningsberättelsens uppdelning ser ut som den gör; positiv och icke positiv 

framtidsutsikt. 

 

Jones & Johnstone (2012 s.297) nämner att negativa rekommendationer endast 

påbörjats någon månad innan konkurser. Ifall det är sant, kan det hända att den negativa 

framtiden inte har nått ledningen när företagets framtida utsikt bedöms. Detta kan ha 

resulterat till att inte fler framtidsutsikter i denna studies data var ej positiva.  

5.3 Reducerad modell 
Utifrån den fullständiga modellen har backward elimination en efter en exkluderat bort 

icke statistiskt signifikanta variabler vilket resulterade till en reducerad modell som 

inkluderar tre variabler. Den reducerade modellen förklaras nedan.  

5.3.1 Resultat reducerad modell 
Den reducerade modellen består av tre variabler som besitter ett p-värde under 

signifikansnivån, 0,05. Dessa är; likviditet (OTVLKS), storlek (LnTT) och finansiell 

struktur (TSTT). Variablernas p-värden resulterade i; 0,008, 0,030 respektive 0,000, 

vilket kan avläsas i Tabell 15.  
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Tabell 15. Reducerad modell: Den reducerade modellens Minitab-utskrift. Här 

presenteras förklarande variabler med tillhörande p-värden. Likviditet (OTVLKS), 

Storlek (LnTT) och Finansiell struktur (TSTT). 
Source   DF  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 
Regression 3   35,234   11,7447     35,23 0,000 
 OTVLKS   1    6,994    6,9941      6,99 0,008 

 LnTT     1  4,702    4,7023      4,70 0,030 
 TSTT     1   13,907   13,9068     13,91 0,000 
Error     66   37,507    0,5683 
Total    69   72,741 
 

Företag ska med hjälp av Formel 1 sätta in sina poster och ett representerande index för 

att kunna räkna ut sannolikhet för konkurs. Med hjälp av Figur 5 kan vi avläsa att med 

en sannolikhet under 11,9 procent överlever företaget. Om sannolikheten resulterar över 

62,7 procent kommer företaget inte att utföra en ny årsredovisning och på så vis att 

inleda en konkurs inom två år från den senaste årsredovisningen. Företaget placeras i en 

gråzon ifall formeln resulterar en sannolikhet mellan de två procenttalen, 11,9 och 62,7. 

 

Formel (1) räknar ut den risk ett företag har för att gå i konkurs. 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y'))     (1) 

 

Y' = 1,91 - 2,73 OTVLKS - 0,702 LnTT + 15,32 TSTT  

 

där;  P(1) = sannolikheten för Y=1 (konkurs).  

 

 OTVLKS = (Omsättningstillgångar - Varulager) / (Kortfristiga skulder)  

         (Likviditet) 

LnTT = Naturliga logaritm av (Totala tillgångar / KPI)                              

(Storlek) 

TSTT = Totala skulder / Totala tillgångar                                   

   (Finansiell struktur) 
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Figur 5. Sannolikhetsgränser: Studiens sannolikhetsgränser som gäller för företag som 

går i konkurs, överlever och vilka gränser som innefattar gråzonen (Författarnas egna). 

5.3.2 Analys av reducerad modell 
I och med att de tre förklarande variablerna; likviditet (OTVLKS), storlek (LnTT) och 

finansiell struktur (TSTT) är statistiskt signifikanta visar det att de förklarande 

variablerna har en effekt på responsvariabeln, se Tabell 15. Med andra ord att det finns 

empiriskt stöd att ett stort svenskt aktiebolags likviditet, storlek och finansiella struktur 

har en effekt på konkurser.  

5.3.2.1 Likviditet 
Likviditetsnyckeltalet var något som de flesta tidigare forskare hade kommit överens 

om var viktigt att ha med i en konkurspredikteringsmodell. Beaver (1966 s, 86) och 

Altman (1966 s.594) menade att likviditetsnyckeltalet var statistiskt signifikant men var 

inte bland de variabler som presterade bäst i att förutspå konkurser. Ett 

lönsamhetsnyckeltal var bland annat enligt Altman (1968 s. 594) ett mycket bättre 

finansiellt nyckeltal än ett likviditetsmått om man ville prediktera konkurser. I vår 

studie fick vi fram att likviditetsmåttet (OTVLKS) blev statistiskt signifikant medan vårt 

lönsamhetsnyckeltal (RRTT) inte blev statistiskt signifikant. Med detta resultat ser vi att 

vår modell är mer lik de modeller som genomförts av forskare under 1980 och senare 

såsom Ohlson (1980), Zmijewski (1984), Koh & Killough (1990) och Hopwood et al. 

(1994). Dessa forskare menade att likviditet var ett viktigt mått när det kom till att 

prediktera företagskonkurser (Ohlson, 1980, s.123; Hopwood et al., 1989, s.35; 

Hopwood et al., 1994, s.416-419). 

5.3.2.2 Storlek 
Storlek är en variabel som i vår studie blev statistiskt signifikant och en viktig del av 

modellen. Altman et al. (1977, s.34-35), Ohlson (1980, s.123), Hopwood et al. (1994, 

s.416-419) och Sun (2007, s.63) nämner alla företagets storlek som en viktig variabel 

när det kommer till att prediktera företagskonkurser. Hur de mäter storlek varierar 

mellan forskarna och studierna. I vår studie mätte vi företagets storlek utifrån företagets 

tillgångar, som bland annat Ohlson (1980) och Altman et al. (1977) gjorde i sina 



 50 

studier. Eftersom vi i denna studie ville skapa en modell som ska kunna användas för 

större svenska aktiebolag, har vi likt Ohlson (1980, s.118) inkluderat en indexvariabel i 

den förklarande variabeln storlek. Detta för att dagens stora aktiebolag skall kunna 

använda modellen trots att modellen baseras på data från 2012.  

5.3.2.3 Finansiell struktur 
Ett av de finansiella nyckeltalen som vi upplevde som vanligast att inkludera i en 

konkurspredikteringsmodell utifrån de tidigare forskarna var ett nyckeltal på företagets 

finansiella struktur. De flesta forskare använde samma specifika mått som oss för att 

mäta detta (Totala skulder / Totala tillgångar). Forskare som Beaver (1966, s.86), 

Ohlson (1980, s.123), Zmijewski 1984 (Hopwood et al., 89 s. 35), Hopwood et al. 

(1994, s.416-419), Shumway (2001, s.122-123) och Beaver et al. (2005, s.98) använde 

alla ett nyckeltalsmått på företagets finansiella struktur. Även i vår studie visade sig 

företagets finansiella struktur (TSTT) som en viktig del av vår modell för att förutspå 

konkurser i företag. Detta är något som följer vad tidigare forskare har kommit fram till. 

5.3.2.4 Uträkning och sannolikhet 
Likt tidigare forskares modeller inkluderar även vår modell en gråzon. I Altmans Z-

score modell finns en gråzon mellan 1,81 och 2,99 (Altman, 1968, s.602; 606). I vår 

modell är företagen belägna i en gråzon om de har en sannolikhet för konkurs mellan 

11,9 och 62,7 procent. I gråzonen uppstår en osäkerhet om företagen kommer gå i 

konkurs eller överleva.  

5.3.3 Studiens modell jämfört med tidigare modeller 
I detta avsnitt presenteras först resultatet av studiens modell gentemot två tidigare 

studiers modeller. Denna jämförelse genomfördes med hjälp av ett korsvalideringstest. 

Vidare analyseras och diskuteras resultatet.  

5.3.3.1 Resultat 
Korsvalideringens resultat, Tabell 16, visar att studiens prediktionsfel är 11,01 procent. 

Samma observationer har använts i Hopwood et al. (1994) modell. Det resulterade i ett 

prediktionsfel på 13,84 procent. Ohlsons (1980) modells prediktionsfel, med denna 

studies observationer, uppgick till 13,65 procent.  

 

Tabell 16. Prediktionsfel: Tabellen visar prediktionsfelen för den reducerade modellen 

mot två tidigare studiers modeller; Ohlson (1980) och Hopwood et al. (1994). 

Modellerna har blivit testade med våra observationer.  

Modeller Prediktionsfel 

Reducerad modell 0,1101095 

Hopwood et al. (1994) modell 0,1384352 

Ohlsons (1980) modell  0,1364947 

5.3.3.2 Analys: Studiens modell jämfört med tidigare modeller 
Korsvalideringen genomfördes i studien för att kunna pröva vår modell mot tidigare 

forskares och för att vi vill få en exakt siffra på hur bra vår modell är. Eftersom 

Hosmer-Lemeshow testet endast säger om modellen passar eller inte passar datat så 

säger den inte till vilken grad. Det gör korsvalideringen som ger ut ett prediktionsfel, 

vilket uppgick till 11,01 procent i denna studie.  
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Korsvalideringen har genomförts i studien för att kunna bekräfta studiens syfte som tar 

upp att vi inte bara ska skapa en modell utan också pröva den. Testet används även för 

att jämföra studiens modell mot tidigare forskares modeller. 

 

Som kan ses i Tabell 15, har den här studiens modell ett lägre prediktionsfel än både 

Ohlsons (1980) och Hopwood et al. (1994) modeller, vilket innebär att vår modell har 

lägre felmarginal och på så viss presterar bättre än de just nämnda forskarnas modeller. 

Något som man ska ha i åtanke är att vi inte har velat ändra i varken Ohlsons (1980) 

eller Hopwood et al. (1994) modeller utan vi har inkluderat samtliga av deras variabler 

utan att kontrollera om de är statistiskt signifikanta med studiens data. Detta gjordes 

eftersom vi ansåg att om vi skulle jämföra vår modell mot deras modeller, så ska deras 

modeller i sin helhet vara som de är använda i deras artiklar. 

 

Om studien använt sig av annat data eller andra variabler skulle resultatet kunna sett 

annorlunda ut. I så fall är inte säkert att studiens modell skulle ha lägre predikteringsfel 

än de tidigare forskarnas modeller. Om vi hade jämfört vår modell med andra tidigare 

forskares modeller kan vi inte utesluta att studiens modell skulle presterat så bra som 

den gjorde gentemot de testade modellerna.  
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6 Slutsats 
Frågan som studien ska besvara handlar om förvaltnings- och revisionsberättelsen 

kunde stärka konkursprognostiseringen med finansiella nyckeltal som bas i större 

svenska aktiebolag. I förvaltningsberättelsen är det ledningens framtidsutsikter som har 

studerats och det är revisorns orena anmärkningar på företag som representerar 

revisionsberättelsen.  

 

Studiens teoretiska bidraget visar att det inte finns empiriska bevis på att varken 

revisions- eller förvaltningsberättelsen kan stärka konkursprognostiseringen med 

finansiella nyckeltal som bas i större svenska aktiebolag. Detta eftersom ingen av 

revisions- eller förvaltningsberättelsen blev statistiskt signifikanta och därav inte en del 

av studiens slutgiltiga modell.  

 

Syftet med studien är att skapa och pröva en modell som kan användas av företaget eller 

dess intressenter för att prediktera konkurser. Modellen grundas av finansiella nyckeltal 

och stöds av revisorns anmärkningar på årsredovisningen samt företagets 

framtidsutsikt i förvaltningsberättelsen.  

 

Modellen som skapades i studien bestod i början av sju förklarande variabler som skulle 

försöka beskriva responsvariabeln. Genom backward elimination har modellen krympts 

ner till tre förklarande variabler som ansågs statistiskt signifikanta, se Tabell 17. Syftet 

inkluderade att modellen också skulle prövas vilket gjordes med hjälp av korsvalidering 

som användes för att mäta studien gentemot tidigare forskares modeller; Ohlson (1980) 

och Hopwood et al. (1994). Vår studies modell fick ett lägre predikteringsfel än både 

Ohlsons (1980) och Hopwoods et al. (1994) modeller, se Tabell 16. Detta visar att 

studiens modell fungerar bra när det kommer till konkurspredikteringar. 

 

Tabell 17. Statistiskt signifikanta variabler: Den reducerade modellens förklarande 

variabler och dess p-värden.  

Variabler P-värde 

Likviditet 0,008 

Storlek 0,030 

Finansiell struktur 0,000 

 

Studien resulterade i en modell med tre finansiella nyckeltal samt en formel (Formel 1) 

som säger att ett företag går i konkurs om sannolikheten är över 62,7 procent (se Figur 

5). Formeln och figuren kan nog appliceras på samtliga stora aktiebolag men det kan 

finnas undantag. Det vi menar är att det är en modell som skapats utifrån de företag som 

använts i denna studie och det kan alltid finnas företag som motsäger studiens resultat, 

exempelvis att företag går i konkurs även om sannolikheten räknas ut till under 11,9 

procent eller ett företag överlever trots en sannolikhet över 62,7 procent att gå i 

konkurs. Det kan alltså finnas andra faktorer som påverkar varför ett företag går i 

konkurs. Altman (1968, s.591) diskuterar just detta; även om ett finansiellt nyckeltal är 

dåligt, innebär det inte slutet för företaget utan det kan finnas andra faktorer som kan 

rädda upp situationen. Vi kan säga liknande som Altman (1968), eftersom bara för att 
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det finns tre finansiella nyckeltal som tillsammans säger att företaget går i konkurs så 

kan det även här finnas andra bakomliggande faktorer.  

6.1 Praktiska rekommendationer 
I studiens syfte skulle vi skapa en modell som kan användas av företaget eller dess 

intressenter för att prediktera konkurser. Modellen kan användas för att se ifall deras 

företag ligger i riskzonen att gå konkurs eller inte. Företagen eller intressenter kan fylla 

i nyckeltal i Formel 1. Formeln ger sedan ut sannolikheten för företaget att gå i konkurs. 

Viktigt att komma ihåg att inkludera KPI-index i storleksnyckeltalet (LnTT) och detta 

kan enkelt hämtas från SCB hemsida, SCB (u.å.b).  

 

De olika zonerna kan ses i Figur 5. Om företaget hamnar i den röda zonen (över 62,7 

procent) kommer de enligt vår modell att gå i konkurs, men om de hamnar i den gröna 

zonen (under 11,9 procent), kommer företaget att fortleva. För de företag som hamnar i 

gråzonen finns det en fortsatt osäkerhet om det företaget kommer överleva eller gå i 

konkurs. I ett sådant fall kan mer undersökningar behövas göra för att avgöra företagets 

framtid. Mer vikt för vidare undersökningar bör göras ifall företaget är belägen närmare 

den röda zonen och mindre vikt ju närmare den gröna zonen. Ifall vidare 

undersökningar genomförs, kan tidigare väl etablerade modeller användas.  
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7 Förslag till vidare forskning  
Här nedan presenteras förslag på hur vidare forskning skulle kunna se ut för att 

prediktera konkurser. Idéerna har utvecklats utifrån de val som är gjorda i denna 

studie. 

7.1 Studera annan tidsperiod 
I och med att den här studien är utförd att prediktera konkurser utifrån den senaste 

årsredovisningen skulle det i framtiden varit intressant att studera de variabler modellen 

använt över ett flertal årsredovisningar, exempelvis som när bland annat Altman (1968), 

Altman et al. (1977) och Ohlson (1980) studerade upp till fem år innan. Detta skulle 

vara intressant för att studera hur långt före man kan man börja misstänka ifall ett 

företag är på väg mot konkurs. En annan aspekt att beakta är att framtida forskare skulle 

kunna använda sig av fler årtal för att få fler observationer med i studien, framförallt 

konkursföretag. Ett större urval skulle kunna ge en mer korrekt bild av populationen, 

men med fler årtal bör forskarna beakta inflation och konjunktursvängningar.  

7.2 Studera branscher 
Att studera konkursprediktering på en specifik bransch är en annan intressant aspekt att 

undersöka. Detta eftersom det kan finnas stora skillnader mellan olika branscher, 

exempelvis hur mycket tillgångar varje företag har. En annan möjlighet skulle då kunna 

vara att jämföra branscher genom att skapa en modell som representerar respektive 

bransch och vidare ställa modellerna mot varandra.  

7.3 Studera revision- och förvaltningsberättelsen i annan grad 
Vidare skulle man kunna utföra studien genom att dela upp revisons- och 

förvaltningsberättelsen i fler kategorier istället för att dela upp dem i 0 respektive 1. 

Detta för att kunna studera mer precist vad som kan användas vid konkursprediktering. 

Revisionsberättelsen anmärkningar skulle kunna delas in utifrån hur allvarliga de anses 

vara och utifrån det studera vilka som kan användas för att förutspå företagskonkurser. 

Framtidsutsikterna i förvaltningsberättelsen skulle även den kunna ha en annan 

uppdelning än den valda uppdelningen som denna studie gjort (1 = ej positivt och 0 = 

positiv). Den skulle exempelvis kunna delas upp i fem kategorier: klart negativ, negativ, 

neutral, positiv och klart positiv.  

7.4 Studera marknadsrelaterade variabler 
På senare tid har allt fler forskare använt sig av marknadsrelaterade variabler vilket 

också hade varit av intresse att inkludera i konkursprognostiseringsmodellen. Ifall denna 

aspekt skulle studerats, kan vi inte utesluta ett annat svar på problemformuleringen, 

alltså att revisions- och förvaltningsberättelsen skulle kunna ha en statistiskt signifikant 

påverkan och hjälpa de andra finansiella nyckeltalen. 
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8 Samhälleliga och etiska aspekter 
Att prediktera konkurser är och kommer förmodligen alltid att vara av stort intresse 

eftersom ett företags fall kan komma drabba många individer och företag. I studien har 

vi nämnt ett antal företag som gått i konkurs, bland annat Nyckeln (1990), Gota Bank 

(1992), Rederi AB Slite (1993), ONOFF (2011), SAAB (2011), Panaxia (2012), och 

Cabby Caravan AB (2016). Av dessa konkurser blev många anställda av med sina jobb. 

Det var fler än 1 000 anställda som drabbades av Rederi AB Slites konkurs, cirka 400 

av Panaxias konkurs och 3 400 av SAABs konkurs (Efendic, 2014). Engström (2002, 

s.35) nämner att det inte bara är anställda som drabbas, utan även företagets ägare, 

kunder, leverantörer, och finansiärer. Gaganis et al. (2010, s.236) nämner även att 

revisorer och beslutsfattare är intresserade av konkurser. I och med att anställda förlorar 

sina arbeten och inkomst kan det hända att staten måste gå in med bidrag via 

exempelvis arbetslöshetsförsäkring (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 2015). 

Ett annat exempel på hur samhället drabbas av konkurs är att leverantörer skadas hårt av 

ett företags konkurs. SAABs leverantör hamnade i kris på grund av SAABs oförmåga 

att betala tillbaka sina skulder (Svenska Dagbladet, 2011). Ett annat exempel är 

Saltöhems konkurs, vilket gav upphov till ett 40-tal leverantörer som tillsammans 

förlorade 20 miljoner kronor (Hansen, 2014). Det här gör det till ett intressant ämne för 

många. Vi har under studiens gång sett att konkurser sker kontinuerligt eftersom den 

databas vi använt för att samla in data ständigt har uppdaterats.  

 

Användningen av studiens modell kan ge både positiva och negativa effekter på 

samhället. Dessa förklaras nedan. 

 

De positiva effekterna är att företag och dess intressenter kan förutspå en konkurs. 

Exempelvis kan det ge upphov till att företag kan förhindra konkurser genom att 

upptäcka varningssignaler i ett tidigt skede. Även anställda kan undersöka ett företags 

välmående för att förhindra att de står arbetslösa och får ekonomiska svårigheter. Ett 

annat exempel är leverantörer kan kontrollera företagskunder innan ett avtal ingås, det 

för att säkerställa framtida inbetalningar.  

 

Om företag och intressenter använder sig av denna modell i framtiden så kan det också 

ge negativa effekter. Det vi menar är att modellen är uppbyggd utifrån studiens 

observerade företag och det kan förmodligen finnas företag som enligt vår modell skulle 

klassificeras att gå i konkurs men överlever. Det kan också finnas motsatt riktning; att 

företag som trots väldigt låg sannolikhet att gå i konkurs enligt vår modell, går i 

konkurs. Om företaget hamnar i en röd zon, kan många intressenter sluta generera 

pengar till företaget då den ligger i en riskzon. Detta skulle kunna sluta till att företaget 

kan tappa stora inkomster på grund av att de hamnat i röd zon när de använt sig av vår 

modell, trots att det egentligen inte fanns någon oro över företagets framtid. Det skulle 

inte bara skada företaget men även samhället med en höjd arbetslöshet och en osäkrare 

marknad. Som Altman (1968) kritiserade Beaver (1966) för att endast använda sig av en 

variabel i taget. Altman (1968, s.591) menade att endast för att ett finansiellt nyckeltal 

är dåligt innebär det inte konkurs, det kan finnas andra nyckeltal som kan rädda upp 

situationen. Detta kan även diskuteras mot vår modell, eftersom det kan finnas andra 

faktorer som påverkar. För att sammanfatta; modellen kan ge negativ effekt på företaget 

och samhället trots att företaget inte är i farozonen till konkurs. 
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9 Sanningskriterier 
I detta kapitel har sanningskriterier diskuterats för att utvärdera kvalitén och 

trovärdigheten på studien. Reliabilitet och validitet är två punkter som ökar 

trovärdigheten för en studie enligt Eliasson (2013, s. 14). Båda punkterna presenteras 

nedan. 

9.1 Reliabilitet 
Hög reliabilitet beskrivs som när en studie upprepas och leder till samma resultat som 

originalstudien, detta är något som ökar en studies trovärdighet (Eliasson, 2013, s.14). 

För att öka trovärdigheten i vår studie har vi nämnt de avgränsningar och antaganden vi 

har gjort samt beskrivit processerna så detaljerat som möjligt i metodkapitlet för att 

läsaren och framtida forskare ska kunna återskapa studien i lättaste möjliga mån. Detta 

eftersom Eliasson (2013, s.15) tar upp att det är viktigt nämna hur mätningarna har 

genomförts för att ge läsaren möjlighet till att återskapa studien i likartad form.  

 

Vår objektivitet kan också ha svikit i förvaltningsberättelsens variabel, eftersom när vi 

kodade den framtida utsikten, hade vi kunskap om företaget var klassificerat som 

konkurs- eller överlevande företag. Det kan ha lett till att vi omedvetet ansett att 

utsikten exempelvis är positiv trots att den i verkligheten var icke-positiv. Vi har strävat 

att avläsa dem utan att påverka vårt resultat, men allt runtomkring oss; känslorna, 

humöret och så vidare kan omedvetet påverkat vår kodning, vilket sänker 

trovärdigheten av studien.  

 

Vi har försökt hålla hög reliabilitet i vår studie, därför har båda författarna närvarat vid 

kodningen av data för att minimera risken för inmatningsfel av våra variabler. Vi kan 

dock inte utesluta att det kan ha uppstått fel när vi kodade data eller när vi räknade ut en 

del av de finansiella nyckeltalen. Det här är något Eliasson (2013, s.16) nämner, att det 

är viktigt att i en kvantitativ metod att kontrollera att det inte uppstår fel i kodningen.  

 

Vid kodningen av revisions- och förvaltningsberättelsen har vi tydligt nämnt hur 

variablerna kodats och varför de delats upp som de gjort. Uppdelningarna har gjort det 

enklare för forskare att replikera studien.  

 

De finansiella nyckeltalen var i det stora hela lättillgängligt och därför behövdes inga 

alltför avancerade uträkningar genomföras. Detta eftersom vi i urvalet av nyckeltalen 

försökte göra det lättare för oss och för senare forskare som vill återskapa 

uträkningarna, att undvika möjliga fel i beräkningarna. Att hålla enkla uträkningar 

minimerar även det risken för inmatningsfel.  

9.2 Validitet 
Validiteten definieras enligt Eliasson (2013, s.16) som att studien mäter det den har i 

avsikt att mäta. Därför har vi i studien valt att utgå från den exakta definitionen av stora 

företag, vilket är att uppfylla två av tre kriterier under en tvåårsperiod enligt 

Bolagsverket (2012). Vid urvalet av konkursföretag i databasen sökte vi efter samtliga 

företag som uppfyller detta. Vi avgränsade kriterierna två och två tills alla tre kriterier 

ställts med varandra. Något som kan sänka validiteten är den gräns vi använde oss av 

för att få bort väldigt små aktiebolag. Den avgränsades inte två och två som 

konkursföretagen utan utgick endast på två kriterier; balansomslutning och 

nettoomsättning. Detta eftersom sista kriteriet, antalet anställda, inte kunde sökas i 

databasen på bolaget utan endast på koncernen. Eliasson (2013, s.17) påstår att de 
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begrepp som använts ska överensstämma med de teoretiska definitionerna, eller i största 

möjliga mån för att få en så hög validitet som möjligt. Därav har vi försökt att studera 

de exakta definitionerna  

 

Något som också höjer denna studies validitet är att vi endast använt oss av 

årsredovisningar, vilket så länge de inte är förfalskade, är en pålitlig källa, eftersom det 

är en presentation av ett företag som en revisor ska kontrollera att den visar en ärlig bild 

av företaget. Årsredovisningarna är hämtade av en databas som vi har ansett som en 

trovärdig källa som ständigt uppdateras. Det är ett sätt som kan öka trovärdigheten 

enligt Eliasson (2013, s.16) som nämner att det är viktigt att de data som samlas in är 

giltig.  

 

En annan faktor som ökar validiteten i arbetet är strävan efter att endast använda sig av 

förstahandskällor, vilket minskar risken för feltolkningar. Att modellen är uttagen från 

vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed ökar även det studiens trovärdighet.  

 

Formeln i studien kan generaliseras till större svenska aktiebolag och det är diskuterbart 

om inte alla större bolag i Sverige kan använda den, men eftersom studien bara baseras 

på större svenska aktiebolag är det i huvudsak på dem formeln ska appliceras. 
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