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Förord 
 

Vi vill tacka all de som hjälpt oss under arbete med uppsatsen. 

Först och främst vill vi tack vår handledare Kerstin Collman för hennes skickliga handledning 
och förslag på förbättringar. Vi vill även tacka alla våra studiekamrater för deras synpunkter och 
engagemang. Slutligen vill vi tacka Anders Ågren på institutionen för informationsvetenskap för 
att han i tid och otid ställt upp och hjälpt oss med förstå och tyda statistiska modeller. 

 

 

 

 

 

 

 

Sammandrag 
En företagskonkurs får ofrånkomligen återverkningar för de intressenter som har en koppling till 
det drabbade företaget. Det är för intressenter därför betydelsefullt att kunna förutspå konkurs. 

Studiens syfte var att utvärdera en teoretisk modell för prognostisering av konkurs genom analys 
av nyckeltal. Detta utfördes genom egna skattningar av regressionsmodeller. Vidare testades 
modellernas klassificeringsförmåga med avseende på framtida konkurs. Studien tyder på att ett 
företags storlek är, relativt andra undersökta egenskaper, den bästa indikatorn för framtida 
konkurs.  
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KAPITEL 1 INTRODUKTION 
Kan intressenter, med hjälp av finansiella nyckeltal, förutsäga om de företag de är knutna till riskerar att gå i 
konkurs? Det finns studier av nyckeltals förmåga att förutsäga konkurs men förhållandevis få på senare svenska 
data. I denna uppsats undersöks om en logistisk modell för att prognostisera konkurs passar svenska data för år 
2004 – 2006. Den modell som testas är utvecklad av studenter från Umeå Universitet, vilka i sin tur utgår från 
internationell forskning på området.  Först ges en definition av begreppet konkurs, därefter en kort beskrivning av 
varför prognostisering av konkurs är intressant; slutligen presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. 

1.1 Inledning 
Konkurs kan ses som ett fenomen som rensar bort företag som inte är livskraftiga. I det ljuset 
kan företagskonkurser vara positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Föreställ dig ett seglivat företag som länge varit olönsamt, nedtyngt av stora skulder och med 
höga rörelsekostnader. En dag känner en av fordringsägarna vittring av blod och begär att 
bolaget ska betala tillbaka ett stort lån till denne. Bolaget har inte möjlighet att betala skulden på 
kort tid och försöker förgäves förhandla till sig ett nytt avtal, men fordringsägaren är stenhård. 
Företaget går i konkurs. Gamarna flockas kring kadavret och alla fordringsägare med intresse i 
bolaget försöker få sin rättmätiga del i de kvarvarande tillgångarna. 

Konkurser gör det med andra ord möjligt att omfördela bolagets resurser, förhoppningsvis till 
mer ekonomiskt gångbara verksamheter. 

Att företag som går med förlust inte kan överleva på lång sikt säger sig självt, men det finns även 
andra orsaker till att företag slutar att existera.  Företag som inte är tillräckligt bra på att anpassa 
sig till rådande omständigheter går ofta under i följderna av en rubbning eller kris i det 
ekonomiska ekosystemet. Ett exempel är finanskrisen i USA och den konjunktursvacka som 
krisen givit upphov till. I dess svallvågor har många företag hamnat på obestånd (Reuters, 2009). 
Detta kan inte enbart förklaras av att företagen är olönsamma, utan kan även ha orsakats av 
exempelvis tillfälliga chocker som gjort att tillgängligheten på kapital minskat kraftigt och/eller att 
priset på specifika råvaror skjutit i höjden. Sådana företagsmisslyckanden har inte bara negativ 
inverkan på den enskilda intressenten utan kan även vara negativa för hela samhällsekonomin. 

Vid en konkurs drabbas ofrånkomligt företagets intressenter. En företagskonkurs återverkningar 
på intressenterna kan dock lindras om dessa har möjlighet att uppfatta varningssignaler från 
företaget i rimlig tid före konkurs. Möjligheten att förutse en företagskonkurs är således en väg 
för ett företags intressenter att skydda sina intressen (Skogsvik, 1988, s. 8).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om konkurs av olönsamma företag gynnar 
samhället på lång sikt finns det också en problematik i att det ofta innebär stora förluster för 
enskilda intressenter på kort sikt. För att analysera ett företags ekonomiska tillstånd och risk för 
konkurs är externredovisningen (kanske) den mest tillgängliga informationen intressenter har att 
använda sig av. Vi avser därför att replikera två examensarbeten över nyckeltals förmåga att 
prognostisera konkurs. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Hur en extern intressent på bästa sätt kan identifiera företag som ligger i riskzonen för konkurs 
kommer alltid att vara en aktuell fråga. För att på ett praktiskt sätt kunna identifiera dessa företag 
krävs en enkel modell som täcker de essentiella delarna av orsakerna till konkurs. Två 
magisteruppsatser från Umeå universitet behandlar konkursförutsägelse. De gör ett försök att 
utifrån etablerad teori skapa en övergripande modell för konkursförutsägelse genom analys av 
nyckeltal (Nyberg & Pesula, 2008; Rosendal & Lilja, 2008).  

Studien syfte är att undersöka vad vår data visar om prövade modellers förmåga att förutsäga 
konkurs. 

Frågeställningen är om det går att klassificera och prognostisera konkurs utifrån en 
regressionsanalys av nyckeltal över företags storlek, finansiella struktur, kortsiktiga likviditet och 
lönsamhet. 

 

I fortsättningen kallas de företag som varken gått i konkurs eller likviderats på annat sätt för 
levande företag. Vi valde att inte studera företag som likviderats. Vi menar att det försvårar analysen 
av huvudsyftet då likvidation både kan vara tvingande (likt konkurs) och frivillig. 



Uppsala Universitet    Alexis Andersson 

Företagsekonomiska Institutionen      Hans Johansson 

Företagsekonomi C, Kandidatuppsats   

   

8 

KAPITEL 2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 
Teoridelen tar avstamp i den amerikanska forskaren Beaver’s (1966) univariata1 analysmetod. Beavers forskning 
är av betydelse då den demonstrerade att enskilda nyckeltal kunde förutspå ekonomiska kriser och konkurser upp 
till fem år i förväg (Beaver, 1966, s. 81). Altman (1968) analyserade till skillnad från Beaver inte nyckeltalen 
vart och ett för sig utan var istället först med att skapa en modell för konkursförutsägelse som bestod av flera olika 
viktade nyckeltal.  Den tredje forskaren vi studerat närmare är Ohlsson (1980) som kritiserade Altmans modell 
och förde fram en egen, binär2 modell . Ohlsson identifierade fyra egenskaper hos företag (som kan fångas av 
nyckeltal) vilka i Ohlsons modell är sig signifikanta vid konkursförutsägelse (Ohlson, 1980, s. 110). 

Vi börjar kapitlet med en redogörelse av tidigare forskning av särskild betydelse för vår studie och beskriver hur 
denna tidigare forskning influerat dagens forskning över konkursförutsägelser. Vi övergår sedan till mer aktuell 
litteratur som direkt anknyter till vår egen studie.  

Slutligen presenteras två magisteruppsatser som varit vår inspirationskälla vid val teoretisk modell. Ohlson (1980, 
s. 110) fann som sagt fyra egenskaper hos företag som var signifikanta vid konkursförutsägelse. Lilja och 
Rosendal (2008) samt Nyberg och Pesula (2008) använde nyckeltal som representerar dessa egenskaper och 
skattade logistiska modeller på svenska data samt undersökte om förvaltningsberättelse eller revisionsberättelse 
bidrar till modellens klassificeringsförmåga (Lilja & Rosendal, 2008; Nyberg & Pesula, 2008) Kapitlet mynnar 
ut i en avgränsning och precisering av vårt syfte. 

 

2.1 Beaver 
Beaver är en av de tidiga forskare som använde statistiska metoder för att förutsäga konkurs. 
Beavers forskning var inriktad på analys av nyckeltalen var för sig, så kallad univariat analys. Hans 
studier visade redan 1966 att univariat analys av nyckeltal, det vill säga att analysera enbart 
nyckeltal, kunde användas för att förutsäga konkurs. I sin studie använde han sig av ”paird 
design3” jämförelse. Varje konkursföretag matchades med ett levande kontrollföretag från samma 
bransch och med liknande storlek. Information hämtades från företagens balans- och 
resultaträkningar fem år före konkurs och ett tretiotal nyckeltal testades. Beaver undersökte 79 
industriföretag som gått i konkurs mellan åren 1954 till 1964 (Beaver, 1966, s. 74). Dessa företag 
verkade i 38 olika branscher, vilket gjorde det omöjligt att dra slutsatser om branschspecifika 
egenskaper. Testet gick till så att Beaver beräknade medelvärden för de olika nyckeltalen med 
avseende på år och jämförde sedan de medelvärden han fått för konkursföretag med 
medelvärden för företag som inte gått i konkurs. Nyckeltalsgrupper som han undersökte var 
                                                        
1 Den beroende variabeln förklaras av en enda förklarande variabel 

2 Tvådelad, en binär variabel kan anta ett av två olika värden 

3 Observationerna är matchade utifrån storlek. För varje konkursföretag valdes ett levande företag från samma 

bransch med samma storlek. 
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exempelvis kassaflödeskvoter, räntabilitetsmått och olika soliditets- och skuldmått (Beaver, 1966, 
s. 78). Varje nyckeltal testades oberoende av de andra nyckeltalen. På så sätt kunde Beaver visa att 
vissa nyckeltal gav utslag, det vill säga kraftig skiljde sig åt mellan de två grupperna, ända upp till 
fem år före konkurs. Motiveringen till att inkludera ett visst nyckeltal låg i dess tidigare 
användning och resultat inom forskning, användning i litteratur samt kassaflödesinformation 
(Koponen, 2003, s. 53).  

2.2 Altman   
Altman presenterade en studie 1968 som kom att bli det stora genombrottet för forskning över 
konkursförutsägelser (Altman, 1968, s. 609). Altman beskriver i sin artikel hur formella 
akademiska studier av nyckeltal från 1930-talet för första gången visar att det finns samband 
mellan företags nyckeltal och ekonomiska situation (Altman, 1968, s. 590). Altmans 
tillvägagångssätt var snarlikt Beavers. Altman jämförde ett 30-tal konkursföretag med icke-
konkursföretag och matchar företagen utifrån bransch och storlek. Även Altman testade en stor 
mängd nyckeltal, hela 22 stycken som han delade in i fem kategorier (Altman 1968 s.594). 
Tillskillnad från Beaver prövade Altman inte bara etablerade nyckeltal utan även egendefinierade 
nyckeltal. Altman uppskattar i sin artikel att prognostisera ett bolag som överlevande när det 
sedan går i konkurs är 35 gånger så kostsamt som att prognostisera att ett bolag kommer gå i 
konkurs när det sedan överlever, (Charitou et al. 2004, s. 488: refererar till Altman).  

Altman (1968)använde sig av en slags MDA-modell4 för att skatta koefficienter till de variabler 
(nyckeltal) som ingår i modellen. Altman kallade sin modell för ”Z-score model” vilken benämns 
” Altmans Z -modell” på svenska. Z-modellen förutsäger att risken Z för konkurs kan uttryckas 
med en enkel regressionsformel: Z=0.12*X1 + 0.14*X2 +0.33*X3 +0,006*X4+ 0.999*X5. 

 

De olika X-värdena är nyckeltalskvoter och Z är ett tal som uppskattar huruvida ett visst företag 
kommer att gå i konkurs eller inte. Z-modellen visade sig kunna klassificera 95 % av de 
observationer modellen skattats på korrekt (Altman, 1968, s.599). 

 
• X1 är rörelsekapital/totala tillgångar. Ett likviditetsmått som sätter storleken på företagets 

rörelsekapital i relation till balansomslutningen (totala tillgångarna). Detta mått visar likviditet 
och storlek explicit och kan sägas visa företagets betalningsförmåga. Av de tre likviditetsmått 
Altman testar anser han att detta är det mest värdefulla. 

• X2 är kvarhållna(balanserade) vinster/totala tillgångar. Detta kan ses som kapitalstruktursmått 
eller ett lönsamhetsmått. Kapitalstrukturen går mot mer självfinansiering när denna kvot ökar 
och kan även sägas mäta lönsamheten kumulativt över tid. Altman menar att på så sätt kan 
måttet indirekt sägas visa företagets ålder och visar företagets lönsamhet på sikt. Ett ungt 
företag får sannolikt en låg kvot då företaget inte haft tid att bygga upp kvarhållna vinster.  

                                                        
4 Multivariat Descriminate Analysis modell är en typ av vektor modell som Altman använde för att förutsäga 

konkurser. Modellen använder sig av ordinal data (Ohlssons, 1980, 112-113).  
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• X3 är resultat före räntekostnader/totala tillgångar, ett lönsamhetsmått som syftar till att mäta 
den produktion företaget åstadkommer genom sina tillgångar exklusive räntor och skatt. 
Detta mått är relevant då ett företag åtminstone på lång sikt behöver lönsamhet för att 
överleva . Detta visar en form av kapitalavkastning.  

• X4 är marknadsvärde/skulder. Måttet visar hur mycket företags marknadsvärde kan sjunka 
innan företaget blir insolvent, det vill säga en form av soliditet.  

• X5 är försäljningsintäkter/totala tillgångar, ett kapitalomsättningsmått som visar tillgångarnas 
förmåga att generera resultat. Måttet visar, enligt Altman, ledningens förmåga att hantera en 
konkurrensutsatt miljö (Altman s. 594-595)  

 

2.3 Ohlsson   
År 1980 publicerade Ohlson en artikel om konkursförutsägelse. Han hade utfört en studie på data 
från 1970-1976 med 105 konkursföretag och 2058 företag som inte gått i konkurs. Ohlson 
använde sig, till skillnad från Altman, av en logistisk regressionsanalys5 för att skatta parametrarna 
i modellen. Ohlson argumenterade för den logistiska modellen och kritiserade Altmans Z-modell 
genom att påvisa att förutsättningarna som en MDA-modell bygger på inte är uppfyllda vid 
konkursförutsägelse med nyckeltal(Ohlson, 1980, s.112). 

Logit, Pi/1-Pi=e^(� + �x), är en form av binär sannolikhetsskattnig där Y är en oddskvot (Pi/1-
Pi). I övrigt är modellen en logaritmerad linjär modell. Logit använder metoden Maximum 
likelihood för att skatta modellens koefficienteter (Gujarati, 2003, s. 598).  Att den beroende 
variabeln är binär innebär att den antar ett av två värden (Gujarati, 2003, s.581). Logitanalys, eller 
på svenska logistisk analys, förutsätter inte att de oberoende/förklarande variablerna är 
normalfördelade (Gujarati, 2003, s. 599) vilket är fallet vid en  MDA-analys (Ohlson, 1980, s. 
112). Logistisk analys förutsätter heller inte att modellens feltermer är jämt fördelad, residualerna 
är en positiv konstant. Det innebär att denna modell inte får problem vid heteroskedasticitet 
(d.v.s. när feltermernas varians skiljer sig åt) (Gujarati, 2003 s. 600). 

I Ohlsons modell är de två utfallen för den beroende variabeln konkurs eller inte konkurs 
(Ohlson, 1980, s. 117-118). I studien finner Ohlson att fyra nyckeltalsgrupper (eller 
nyckeltalsegenskaper) är signifikanta6 vid konkursförutsägelse; företagets storlek, finansiella 
struktur, kortsiktiga likviditet och lönsamhet. (Ohlson, 1980, s. 110).  

Ohlson skattade tre modeller plus en fjärde. De tre första modellerna är: en som förutsäger 
konkurs inom ett år, en som förutsäger konkurs inom två år, givet att företaget inte gick i 
konkurs år ett, samt en modell som förutsäger konkurs inom ett eller två år. Nio nyckeltal eller 
mått ingick i samtliga modeller.   

 

                                                        
5 Regressionsanalys är en statistisk metod för att skapa en formel som beskriver ett samband mellan två eller fler 

variabler, den beroende och den/de förklarande variablerna.  

6 Statistiskt säkerställda 
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• Totala tillgångar logaritmerat, är ett mått på företagets storlek som Ohlson antar och finner 
bidra negativt till sannolikheten för konkurs.  

• Skulder/totala tillgångar, ett mått på företagets skuldsättningsgrad och följaktligen 
kapitalstuktur. 

• Sysselsatt kapital/totala tillgångar, även detta ett mått på företagets kapitalstruktur.  
• Kortsiktiga skulder/omsättningstillgångar, ett (kortsiktigt) likviditetsmått. 
• En dummyvariabel som sätts till 1 om skulder är större än tillgångar och 0 annars.  
• Nettoinkomst/totala tillgångar, ett lönsamhetsmått.  
• Rörelseresultat/ totala skulder.  
• En dummyvariabel som är 1 om nettoinkomsten var negativ de senaste två åren, annars 0.   
• En variabel som mäter förändringen i nettoinkomst ett år tillbaka i tiden.  

Den fjärde modellen är en variant på förutsägelse inom ett år, men utökad med ett mått för 
vinstmarginal samt ett mått på tillgångar: liten eller ingen likviditet delat med totala tillgångar. 
Dessa variabler visade sig vara insignifikanta7(Ohlson, 1980, s. 123). Till skillnad från Altman 
skattade Ohlson inte en explicit modell utan tre olika modeller och utifrån dessa identifierade han 
sammanfattningsvis fyra signifikanta egenskaper hos företag vid konkursförutsägelse: 

• Företagets storlek 
• Företagets finansiella struktur 
• Företagets kortsiktiga likviditet 
• Företagets lönsamhet  
 
I Sverige har på senare tid Ohlsons studie varit utgångspunkten för två examensarbeten (Nyberg 
& Pesulas, 2008;  Rosendal & Liljas, 2008) i vilka man använt logistisk regressionsanalys för att  
söka fånga de egenskaper hos de undersökta företagen som Ohlson finner signifikanta; det är 
resultaten i dessa två arbeten vi avser att replikera.  
 

2.4 Charitou 
I sin artikel Predicting Corporate failure: Empirical Evidence for the UK testar Charitou, Neophytou och 
Charalambous (2004) olika modeller, vilka syftar till att förutspå konkurs med hjälp av nyckeltal. 
De två modeller som gav störst prediktionsförmåga var logistisk regressionsanalys och neutral 
network (NN) methology (Charitou, et al., 2004, s. 492). Charitou analyserade 51 konkursföretag 
och matchade dessa mot 51 friska företag från samma bransch och med liknande storlek 
(Charitou et al., 2004, s. 474). Charitou testade också Altmans modell, vilken vid det här laget 
hade 38 år på nacken. Denna modell gav jämförelsevis sämre resultat än de tidigare nämnda 
modellerna.  

 Enligt Charitou et al.(2004) skiljer sig deras studie från tidigare forskning på flera punkter. I den 
undersöks användbarheten av kassaflöde från löpande verksamhet, klassificeras och testas 

                                                        
7 Ej statistiskt säkerställda 
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modeller bland annat med Lachenbruch Jackknife procedur samt används NN för att förutsäga 
konkurs (Charitou et al., 2004, s. 493).  

Charitou nämner att trots stora framsteg i de statistiska metoderna för konkursprognos har 
MDA-modellen fortsatt att vara den mest använda tekniken för att förutspå finansiella 
misslyckanden hos företag (Charitou et al., 2004, s. 467f). Charitou sammanfattar tre fördelar 
med logistisk regressionsanalys över MDA-modellen (Charitou et al., 2004, s. 493);  

”(a) no assumptions need to be made regarding prior probabilities of failure and the distribution of predictor 
variables, (b) the use of such models permits an assessment of the significance of the individual independent 
variables included in the model, and (c) the models calculate the weight which each coefficient contributes to the 
overall prediction of failure or non-failure and produce a probability score, which makes the results more accurate.” 

Som avslutning belyser dock Charitou bristen på ett sunt utformat teoretiskt ramverk för val av 
variabler vid urskiljning av konkursföretag (Charitou et al., 2004, s. 492f). 

 

2.5 Kedner 
Gösta Kedner genomförde en enkätundersökning bland 108 tingsrätter i Sverige vilken 
omfattade bland annat 6673 avslutade konkurser under åren 1966-70. Syftet med studien ”var att 
undersöka vilka faktorer som sannolikt är konkursframkallande och att uppskatta betydelsen hos 
dessa faktorer” (Koponen, 2003, s 56f). Enligt undersökningen var de fem vanligaste orsakerna 
till konkurs i tur och ordning: 

1. Lönsamhet 

2. Faktorer utanför ledningens kontroll 

3. Finansiering 

4. Planering och kontroll 

5. Utbildning 

Både lönsamhet och finansiering går att koppla direkt till någon av Ohlsons fyra egenskaper. Vi 
bedömer att faktorer utanför ledningens kontroll (yttre faktorer och styrningsproblem), planering 
och kontroll samt utbildning (hos företagsledningen) inte går att uppskatta med hjälp av 
nyckeltal. 

 

2.6 Tidigare examensarbeten 
Under vårterminen 2008 skrevs två uppsatser om konkursförutsägelser vid Handelshögskolan i 
Umeå. De utgick i huvudsak från Ohlsons studie från 1980 men inkluderar ytterligare var sin 
variabel och testade dess giltighet. Den tillagda variabel var i den ena uppsatsen 
revisionsberättelse (Nyberg & Pesula, 2008) och i den andra förvaltningsberättelsen (Lilja & 
Rosendal, 2008). Båda författarparen fann att den testade variabeln bidrar till modellens 
klassificeringsförmåga. Vår replikation omfattar endast de nyckeltal som motiveras utifrån 
Ohlson (1980). 
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Nyberg och Pesula 

Modellen som författarna testade var: Pi/1-Pi =e^( totala tillgångar + soliditet + kassalikviditet + 
räntabilitet totalt kapital + vinstmarginal + revisionsberättelse) (Nyberg & Pesula, 2008).   

Nyberg och Pesula (2008) undersökte huruvida revisionsberättelsen, tillsammans med ovan 
nämnda nyckeltal, kan användas för att förutsäga konkurs. Totalt 50 konkursföretag och 200 
levande företag analyserades (Nyberg & Pesula, 2008). Data hämtades från databasen Affärsdata 
och det senaste bokslutet för konkursföretag var upprättat under 2006. Tidsspannet mellan 
senaste årsbokslut och konkurs var avgränsat till maximalt 18 månader (Nyberg & Pesula, 2008). 
Nyberg och Pesulas (2008) avslutar empirikapitlet med att konstatera att resultaten sammantaget 
visar att av alla de testade variablerna är avkastning på totalt kapital och kassalikviditet 
tillsammans med revisionsberättelsen signifikanta och kan prognostisera konkurs. Flera 
regressioner utfördes och för den regression som inte inkluderade revisionsberättelse var 
avkastning på totalt kapital och kassalikviditet signifikanta. Slutsatsen blev att revisionsberättelsen 
kan användas för att prognostisera konkurs samt att revisionsberättelsen bidrar till modellens 
förmåga att rätt klassificera de observationer modellen är skattad på  

Lilja och Rosendal 

Modellen författarna undersökte: Pi/1-Pi = e^(totala tillgångar + soliditet + kassalikviditet + 
räntabilitet eget kapital + vinstmarginal +förvaltningsberättelse )(Lilja & Rosendal, 2008).  

Även Lilja och Rosendal (2008) undersökte en logistisk modells förmåga att förutsäga konkurs 
men nu testades förvaltningsberättelsens bidrag till konkursförutsägelse. De undersökte 50 
konkursföretag samt 100 levande företag, data hämtades från Affärsdata. Den undersökta 
bokslutsperioden var 2001 till 2004. Senaste bokslut för konkursföretag var alltså upprättade 
någon gång under perioden 2001 till 2004 men tiden mellan senaste årsbokslut och konkurs var 
även här 18 månader (Lilja & Rosendal, 2008). I denna studie testades inte räntabilitet på totalt 
kapital utan räntabilitet på eget kapital. Ett flertal regressioner utfördes; dock redovisas inte 
någon regression utan variabeln förvaltningsberättelse. Balansomslutning är den variabeln 
författarna menar har höst korrelation med den beroende variabeln. Författarna hävdar att 
förvaltningsberättelsen bidrar till prognostisering av konkurs.  

Sammantaget visar såväl Nyberg och Pesula (2008) som Lilja och Rosendal (1980)att följande av 
de egenskaper Ohlson (1980) identifierat är signifikanta: Företagets storlek, lönsamhet och 
kortsiktiga likviditet.  

Vi väljer att inte undersöka variablerna förvaltningsberättelse och revisionsberättelse då vi anser 
att det är mer intressant att djupare undersöka om de nyckeltal som ovan nämnda författarpar 
valt verkligen fångar de egenskaper hos företag som Ohlson finner signifikanta vid förutsägelse 
av konkurs.   
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KAPITEL 3 TEORI OCH METOD 
I den teoretiska metoden behandlas perspektiv, angreppsätt och ansats samt val av teori. Också praktiska 
metodval behandlas. Avslutningsvis behandlas val av databas samt källkritik 

  

3.1 Val av perspektiv 
Vi beaktar framförallt externa intressenter i analysen. Detta eftersom interna intressenter ofta har 
tillgång till mer information än vad vi kan få tag på som underlag för denna uppsats. Det blir 
därför svårt att göra en rättvisande modell som också använder sig av interna intressenters extra 
information. Den finansiella informationen som olika externa intressenter har tillgång till bör 
däremot vara relativt homogen. Det rör sig främst om företagets egen externredovisning och i 
vissa fall mer övergripande information, till exempel data rörande konjunkturstatistik och 
företagsbransch. 

3.2 Angreppssätt och ansats 
Ett deduktivt angreppsätt har anlagts för att testa den övergripande teorins förmåga att 
prognostisera konkurs. Studien innefattar dock både induktiva och deduktiva moment: Deduktiv 
härledning av prognoser för konkurser, induktiva metoder för att insamlade data, välja 
skattningsvariabler och testa modeller. Det övergripande syftet är att åstadkomma en modell med 
hög reproducerbarhet.  

Vi valde en kvantitativ ansats. Valet av ansats medförde att vi kunde använda en kvantitativ 
datamängd, pröva befintlig teori samt att i viss mån dra generella slutsatser.  

3.3 Val av teori 
Vi ville testa Ohlson (1980) teori att analys av företags storlek, kapitaltstruktur, kortsiktiga 
likviditet och lönsamhet kan prognostisera konkurs. Vi valde att utgå från Lilja och Rosendal 
(2008) samt Nyberg och Pesula (2008), eftersom även de utgått från Ohlsons teori och gjort ett 
av oss användbart val av nyckeltal som ska fånga dessa egenskaper.  

Båda uppsatserna redovisar det författarna kallar modellens klassificeringsförmåga, modellens 
förmåga att klassificera de observationer (klassificerade som konkurs eller levande) som modellen 
är skattad på. Nyberg och Pesula (2008) redovisar koefficientskattningar för en modell utan 
revisionsberättelse samt denna modells klassificeringsförmåga. Lilja och Rosendal (2008) 
redovisar inga koefficientskattningar för en modell utan förvaltningsberättelse men de redovisar 
denna modells klassificeringsförmåga (Lilja & Rosendal, 2008). 

 Vi vill även, till skillnad från de båda nämnda författarparen undersöka koefficientskattningarnas 
stabilitet över en period av tre år. Vidare testar vi våra modellers klassificeringsförmåga både på 
de data modellen skattas på samt på annan data än den modellen är skattad på, vilket vi kallar 
prognostiseringsförmåga. 
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3.4 Praktiska metodval 
Som vi redan nämnt påpekar Charitou avsaknaden av ett teoretiskt ramverk för urval av nyckeltal 
vid konkursanalys. Denna avsaknad medför att vi väljer Nyberg och Pesulas (2008) samt 
Rosendal och Liljas (2008) nyckeltal för att fånga de egenskaper som Ohlson (1980) finner 
signifikanta.  

Figur 1. Visualisering av teoretisk modell  

 

3.4.1 Val av statistisk modell  Logistisk regressionsanalys  
För den logistiska modellen innefattar den beroende variabeln två kvalitativa utfall (Gujarati, 
2003, s. 581). I vår modell är de två utfallen konkurs eller levande. 

Den logistiska regressionsmodell vi testar är: 

 

Beta (�)1 t.o.m. 5 är vikter(koefficienter) för respektive nyckeltal(variabel). Dessa koefficienter 
skattas i statistikprogrammet E-veiws 6 med logistisk regression. Y-interceptet (alfa i ekvationen) 
visar var på y-axeln regressionslinjen skär när värdena för övriga variabler är lika med noll. 
Vänsterledet är en oddskvot som är definierad mellan 0 och 1. Oddskvoten, eller den beroende 
variabeln, visar huruvida företag gått i konkurs eller ej, 1 betyder konkurs och 0 levande. 
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 Denna modell passar väl vid undersökningar av dikotoma beteenden, till exempel: rösta ja eller 
nej, åka kollektivtrafik eller bil. Den huvudsakliga anledningen till vårt val av modell och senare 
specificering av nyckeltal är dock tidigare forskning. Ohlson menar att den logistiska modellen är 
att föredra vid konkursprognostisering (Ohlson, 1980, s. 112).  Även senare forskning över 
konkursförutsägelse har gjorts med logistiska modeller (Charitou et al., 2004). Den slutliga 
anledningen var att undersöka hur väl det går att replikera den modell som använts i två tidigare 
uppsatser från Umeå för att förutsäga konkurs. 

 

3.4.2 Val av förklarande variabler (finansiella nyckeltal) 
(För operationella definitioner av använda nyckeltal, se bilaga 1) 

Valet av nyckeltal syftar till för att maximera jämförbarheten med framförallt Nyberg och Pesula 
men också Rosendal och Lilja samt i viss mån Ohlson. Nyberg och Pesula samt Lilja och 
Rosendals ”rena” modeller skiljer sig vad gäller lönsamhetsmått. Båda använder två 
lönsamhetsmått varav ett är vinstmarginal. Det andra måttet är i Nyberg och Pesulas (2008) fall 
avkastning på totalt kapital och i Lilja och Rosendals (2008) fall avkastning på eget kapital. Vi 
valde att använda avkastning på totalt kapital då detta lönsamhetsmått verkar var det prefererade 
måttet i tidigare forskning (Charitou et al., 2004, s. 483, Beaver, 1966, s.121).  

De av företagens egenskaper som nyckeltalen i vår modell fångar presenteras nedan. Som tabell 1 
visar används två mått för att mäta lönsamhet och ett för var och en av de övriga egenskaperna. 

Tabell 1. Relationen undersökta egenskaper kontra nyckeltal 

__________________________________________________________________________   

Undersökt egenskap  Använt Nyckeltal 

___________________________________________________________________________   

Storlek: Balansomslutning 

Finansiell struktur: Soliditet 

Kortsiktig likviditet: Kassalikviditet 

Lönsamhet: Bruttovinstmarginal 

 Avkastning på totalt kapital 

___________________________________________________________________________   

 

Storlek 

Balansomslutning visar företagets storlek mätt i kronor. Balansomslutningen är det redovisade 
värdet av företagets samtliga tillgångar i balansräkningen och är per definition summan av det 
egna kapitalet och skulderna. Ett problem som uppstod vid skattning av modellen var att 
balansomslutning uttrycks i absoluta tal (kronor)och varierar mellan 100 tusental och miljoner, 
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medan de andra nyckeltalen är procentuella kvoter och därmed varierar mellan noll och hundra. 
Denna problematik löste vi genom att i E-views logaritmerna balansomslutning innan variabeln 
togs med i modellskattningarna. För att markera att nyckeltalet balansomslutning är logaritmerat 
betecknas variabeln Ln Balans. 

 

Finansiell struktur 

Den finansiella strukturen visar i vilken grad företaget är finansierat med eget kapital respektive 
skulder. Den finansiella strukturen är nära förknippad med så kallad finansiell risk. Ett nyckeltal 
som ger uttryck för finansiell risk är soliditet. Soliditet visar företagets finansiella styrka. Ju högre 
soliditet desto lägre skuldsättning definitionsmässigt. ”Soliditet kan sägas ge ett mått på företagets 
förmåga att uthärda förluster” (Smith, 2002, s. 128). Vidare kan sägas att om soliditeten är 
definierad med avseende på totalt kapital (vilket Affärsdata gör och därmed vi gör) kan soliditeten 
visa företagets långsiktiga förmåga att fortsätta göra förlust innan det egna kapitalet är förbrukat 
(Smith, 2002, s.128). 

Kortsiktig likviditet 

Kassalikviditet mäter företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kvoten är större än ett kan 
företaget betala sina kortsiktiga skulder men om kvoten är lägre än ett kan företaget tvingas låna 
eller sälja långsiktiga tillgångar för att kunna betala korta skulder. Måttet visar hur viktig 
likviditeten är för företagets styrka (Karlsson, 2006, s. 108). Om företaget inte kan omsätta lagret 
tillräckligt snabbt och tvingas sälja av andra tillgångar är företagets ekonomiska tillstånd klart 
försvagat.  

Lönsamhet  

Avkastning på totalt kapital visar vilken förräntning totalt kapital har haft under året. Måttet tar 
inte hänsyn till finansieringsmix utan visar avkastningen och därmed effektiviteten i rörelsen 
(Karlsson, 2006, s. 92). Avkastning på totalt kapital är ett mått som visar om företaget är lönsamt 
på lång sikt. Måttet borde med andra ord bli mer intressant desto större tidsspannet är mellan 
sista årsbokslut och konkurs. Ett företag som inte klarar intressenternas avkastningskrav kommer 
på sikt att gå i konkurs eller likvideras på något sätt. Ohlson undersöker bland annat 
nettovint/totala tillgångar.  

 Vinstmarginal är ett vinstmått i relation till omsättning. Ju större vinstmåttet är i relation till 
omsättningar desto bättre möjligheter för lönsamhet i företaget. Vinstmarginal visar hur mycket 
av omsättningar som finns kvar för att täcka de rörelse- och finansieringskostnader som inte är 
borträknade i vinstmåttet(Karlsson, 2006, s. 117). 

3.4.3 Val av databas 
Inför valet av databas stod vi inför två alternativ. Affärsdata, en svensk databas med såväl 
noterade som ickenoterade företag. Datastream, en internationell databas som endast har tillgång 
till noterade svenska företag. Vid ett seminarium fick vi förklarat för oss att Datastream hade 
stora fördelar i jämförelse med Affärsdata, där den huvudsakliga fördelen var att Datastream gav 
möjlighet till åtkomst av mer data och bättre överföringsmöjligheter. Efter någon dagars sökande 
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efter konkursföretag i Datastream fann vi dock att Datastream saknade konkursobservationer för 
svenska företag. Vid ungefär samma tidpunkt läste vi en uppsats skriven vid Uppsala Universitet 
som menade att från 1997 till 2008 hade endast nio företag avnoterats från Stockholmsbörsen på 
grund av konkurs (Kullerback & Löf, 2008, s.10) och därmed gick att återfinnas i Datastream vid 
sökningar av konkursföretag. Istället ägnade vi tid till att undersöka möjligheterna att använda 
Affärsdata. Valet föll på Affärsdata då de hade en relativt stor mängd svenska 
konkursobservationer.  

Ytterligare en fördel med valet av Affärsdata var att vi fick exakt samma operationella definitioner 
av de förklarande variablerna (då det är Affärsdata som beräknar nyckeltalen) som Nyberg och 
Pesula (2008)  förutom att vi exkluderar revisionsberättelse. Jämfört med Lilja och Rosendal 
(2008) exkluderar vi förvaltningsberättelse samt avkastning på eget kapital.  

3.5 Källkritik 

3.5.1 Begränsningar i Affärsdata 
Vid studiens genomförande hade Affärsdata i våra ögon stora svårigheter med sin databas. 
Affärsdata erbjuder möjligheten att söka på så kallade tingsrättskoder och SNI-koder. De 
tingsrättskoder som var intressanta för denna undersökning var 20 (konkurs inledd), 21 (konkurs 
avslutad), och 25 (konkurs pågår). SNI-koder delar upp bolagen efter bransch och ger 
möjligheten att inkludera eller exkludera branscher. 

I början av studien rapporterade Affärsdata (på hemsidan och via mailkontakt) driftsstörningar i 
form av tekniska problem med företagsdatabasen, problem med en av deras leverantörer samt 
byte av servrar, varför bland annat sökningar på tingsrättskoder till en början inte fungerade på 
ett tillfredsställande sätt. Efter kontakt via bibliotekarier på Ekonomikumbiblioteket vid Uppsala 
universitet återgärdades detta problem. Även sökningar på SNI-koder var det problem med. 
Problemet grundade sig i en större omkodning av SNI-koder under 2008, vars syfte var att 
harmonisera svenska regler med EU-regler. Efter telefonsamtal med anställda på Affärsdata 
förstod vi att samtida sökningar på tingsrättskoder och SNI-koder inte var möjligt i denna studie 
och att vi endast kunde söka på tingsrättskoder.  

3.5.2 Felfaktorer i använt underlag 
Ett etiskt problem när det gäller konkursbolag är att bolagen kan ha orena revisionsberättelser 
eller att revisorn anmärker på årsredovisningen. Detta är ett problem eftersom vår modell endast 
tar hänsyn till årsredovisningens siffror (nyckeltalen). Varken anmärkningar eller orena 
revisionsberättelser får effekt på de resultat som modellen ger. 
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KAPITEL 4 PRAKTISK METOD/ ARBETSGÅNG 
I detta kapitel redogör vi för de sekundärkällor vi nyttjat, för vår definition av den population vi samplar ur, 
urvalskriterier, urvalsförfarande och analysmetoder. Avslutningsvis diskuteras brister i det praktiska 
tillvägagångssättet. 

4.1 Insamling av sekundärkällor 
Vi sökte sekundärkällor på tre olika sätt. Bibliotekskataloger och sökmotorer användes för att 
hitta lämpliga böcker och artiklar till grund för vårt teoriavsnitt. Affärsdatas databas, från vilken 
vi hämtade den data som presenteras i empirin är också en sekundärkälla. Val av databas och 
tillvägagångssätt vid insamling av datamängden kommer att presenteras i en senare del av detta 
kapitel. 

Böcker eftersöktes i bibliotekskatalogerna LIBRIS och Argus och lånades från Ekonomikums 
och Västmanlands-Dala nations bibliotek, båda belägna i Uppsala. Vid artikelsökningarna 
användes främst sökmotorerna Business Source Premier och JSTOR. Business Source Premier är 
en av världens största databaser för forskningsartiklar och tillhandahåller ett enkelt sökverktyg 
som underlättar sökandet av lämpligt material. Kompletteringar gjordes med forskningsrapporter 
från EconPapers, EBSLG (European Business Schools Librarians’ Group) och S-WoPEc 
(Scandinavian Working Papers in Economics).  

 Sökord som har använts är bland annat “bankruptcy”, ”prediction of bankruptcy”, ”financial ratios”, 
och  ”bankrupt failure”, ”förutsäga konkurs” och ”prognostisering av konkurs”.  

 

4.2 Population   
Populationen representerar de sanna förhållanden en statistisk undersökning försöker förklara. 
”En population består av alla de element som har en i förväg definierad egenskap gemensamt”(Vejde, 1962 s. 
13). Populationen kan vara alla studenter på Uppsala universitet eller alla de människor som är 
mantalsskrivna i Uppsala vid en viss tidpunkt. Genom att analysera data från ett stickprov ur 
populationen kan så kallad inferens8 genomföras. Det innebär att vissa slutsatser dras om hela 
populationen. Det är inte enskilda element i populationen statistiken syftar att beskriva utan 
generaliseringar om populationens alla element (Vejde, 1962, s.12).  Vårt första steg var 
följaktligen att definiera populationen för att sedan med hjälp av slumpmässigt urval ta fram ett 
stickprov att analysera. 

 

4.2.1 Undersökt population   
Undersökt population preciserades till alla svenska onoterade aktiebolag under åren 2004 till 
2006. Vi valde dessa år på grund av begränsningarna i Affärsdatas databas (se begränsningar i 
affärsdata). Vi valde bolagsformen aktiebolag då denna är den vanligast förekommande i Sverige 

                                                        
8 En metod för att dra slutsatser om en population utifrån ett urval av populationen. Kan också kallas för induktion. 
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(Koponen, 2003, s. 27). Bolagen ska vidare ha fler än tio anställda. Redovisningsregler för bolag 
med färre än tio anställda skiljer sig från övriga bolag varför dessa inte inkluderas i 
undersökningen. Exempelvis behöver dessa företag enligt ÅRL 3 Kap 8 § inte redovisa hur den 
förväntade framtida utvecklingen ser ut. Dessutom kan det finnas andra bakomliggande orsaker 
till konkurs i företag med få anställda. Till exempel kan det vara frågan om att företaget i fråga är 
ett skalbolag9 (Buttwill, 2004, s. 4) eller personliga konkurser hos personen som äger och driver 
företaget. Bolagsformen är fortsatt aktiebolag. Gemensamma kriterier för räkenskapsåret sattes 
också upp. Alla företag som ingick i studien skulle ha en bokslutsperiod på 12 månader för att 
möjliggöra årsvisa jämförelser. Vi ville även utesluta fastighetsbolag, banker och andra företag i 
finansbranschen som har finansiella nyckeltal som inte är jämförbara med andra branschers 
nyckeltal men på grund av problemen i Affärsdata hade vi inte någon möjlighet att innan urvalet 
rensa bort bank, finans- och fastighetsföretag. 

 

4.3 Urvalskriterier   
För att analysera data på ett korrekt sätt måste data vara utvalda enligt väl avvägda och tydliga 
kriterier. Här påpekar vi att urvalet för konkursföretagen utfördes årsvis för tre stickprov, det vill 
säga samma sökning upprepades för åren 2004, 2005 och 2006. 

Konkursföretag  

Alla företag i fokusgruppen ska ha genomgått konkurs. Vidare avgränsades studien till 
konkursföretag vars sista årsbokslut var upprättat ett av de givna åren samt vars konkurs infaller 
inom två år. I Ohlsons undersökning studeras tidsspannet ett och två år (Ohlson, 1980, s. 120). 
Vi menar att om ledning eller aktieägare får information som tyder på framtida konkurs inom två 
år har de en rimlig tidsram att hinna agera och förhoppningsvis minska risken för förlust av 
kapital.  

Levande företag   

Vi ville att kontrollgruppens alla företag skulle vara levande, de vill säga varken vara drabbade av 
konkurs eller vara likviderade på annat sätt 24 månader efter undersökt bokslut.  

4.4 Arbetsgång vid urval 
Vid ur val ur populationen använde vi oss av ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval är en 
urvalsmetod där alla befintliga element i populationen har samma sannolikhet att väljas och att 
alla möjliga stickprov (med samma antal observationer) har samma sannolikhet att väljas. 
Metoden ger möjlighet till generalisering då alla element i populationen har samma chans att ingå 
i stickprovet och därmed blir stickprovet representativt för hela populationen (Heiman, 1996, 
s.27). Det slumpmässiga urvalet skedde genom en slumpgenerator i statistikprogrammet 
MINITAB.  

 

                                                        
9 Skalbolag är bolag som bara innehar likvida medel, alltså inga verkliga tillgångar. Skalbolag har inga anställda. 
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4.4.1 Vår arbetsgång vid urval av konkursföretag 
För konkursföretag gav Affärsdata, för varje år, en uppdelning mellan företag som var inaktiva 
alternativt aktiva trots påbörjad konkurs. För att inte försvåra studien med eventuellt överlevande 
företag efter konkurs uteslöts de aktiva företagen genom att endast använda företag med 
tingsrättskod 21, avslutad konkurs. Vid sökning på företag med avslutad konkurs, fler än 10 
anställda, var den totala mängden inaktiva konkursföretag med sista årsbokslut: 

År Antal företag 

2004 211 

2005 124 

2006 31 

 

För 2004 och 2005 slumpades sedan ett stickprov om 50 inaktiva konkursföretag för varje år 
fram. Överföringen av datamängden från databasen till excelark skedde genom Affärsdatas 
exporteringstjänst. 

Tidsspannskriteriet mellan årsredovisningens publicerande och konkurs var maximalt 24 
månader. Tidsspannet kontrollerades genom att söka på varje utvalt företags 
organisationsnummer. På så sätt kunde vi se tiden mellan senaste årsbokslut och beslut om 
konkurs.  Om konkurs hade beslutats inom två år efter bokslutets upprättande behölls företaget i 
stickprovet; om detta krav inte uppfylldes uteslöts företaget och ersattes av ett nytt. Denna 
procedur upprepades tills tidigare uppgiven mängd observationer för åren 2004 och 2005 
uppfyllts. För år 2006 fanns endast 31 företag som uppfyllde tidigare nämnda kriterier. Därför 
beslutade vi att inkludera alla observationer i stickprovet för år 2006.  

4.4.2 Vår arbetsgång vid urval av levande företag 
Att genomföra ett slumpmässigt urval för levande företag var desto svårare. Som tidigare nämnts 
är sökningar på årtal starkt begränsade i Affärsdata. Vi beslutade att söka på företag (utan 
avgränsning på bransch eller tingsrättskod) med fler än tio anställda och senast upprättat bokslut i 
databasen år 2007. Denna sökning gav vid tidpunkten strax över 267000 aktiva träffar, inaktiva 
träffar togs inte med i urvalet. Affärsdata sorterar företagen efter första bokstaven i 
företagsnamnet. Varje bokstav kunde ha mellan ett hundratal och några tusen observationer, 
dessa var i sin tur indelade i alfabetisk ordning om 25 företag per sida. För att klara att praktiskt 
genomföra ett slumpmässigt urval användes ett pekuliärt tillvägagångssätt. I Affärsdata slumpades 
först en bokstav ut och sedan ett sidnummer. Från givet sidnummer användes vart femte företag 
som observation i vår studie. Om inte sidnummer för en given bokstav fanns slumpades det fram 
en ny bokstav och ett nytt sidnummer.  Denna procedur upprepades tills dess att 265 företag 
slumpats ut. Antalet företag gjorde att det inte var praktiskt att exportera datamängden via 
Affärsdatas exporteringstjänst. Därför kopierades istället all data för levande företag över till 
excelark för hand direkt från hemsidan. Observationerna fördelades därefter godtyckligt på ett av 
de tre åren. Ett levande företag kunde av denna orsak inte användas som observation för mer än 
ett år. 
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Som avslutning av vår arbetsgång vill vi poängtera att vi inte valt samma urvalskriterier som 
Nyberg och Pesula (2008) respektive Rosendal och Lilja (2008). Båda författarparen använde sig 
av ett tidsspann på 18 månader medan vi använde oss av 24 månader. Båda författarparen 
använde tingsrättskoder 20, 21 och 25 medan vi bara använde kod 21. Vi avgränsade oss till 
företag med fler än tio anställda, Nyberg och Pesula (2008) använde sig av företag med 10 till 49 
anställda och Lilja och Rosendal (2008) av företag med fler än 50 anställda. Gemensamt är att vi 
alla använt oss av onoterade svenska aktiebolag 

 

4.5 Databearbetning  
Totalt insamlades 396 observationer in från Affärsdata. Av dessa användes till sist 347 i analysen 
(bortfallet förklaras i kommande avsnitt). Först exporterades data från Affärsdata till Excel och 
sedan till E-views 6. För konkursföretagen var processen rättfram. Affärsdata gav möjligheten att 
exportera data direkt till Excel, vilket underlättade arbetet. För levande företag var vi dock 
tvungna att kopiera varje observation, för sig, till Excel. Nedan redogör vi för bortfall av data i 
denna process. Övergripande problem som berör regressionsanalys; extremvärden och 
multikolinjäritet diskuteras innan vi presentaterar val av statistiska modeller . 

4.5.1 Bortfall av observationer   
Från Affärsdata hämtades 265 levande företag. Totala antalet levande observationer efter 
överföring till E-views och vid regressionskörningar var 256. Två observationer föll bort vid 
överföringen och sju bedömd vi vara extremvärden. Extremvärden (outliers) är observationer i 
datamaterialet som avviker från övriga data på ett extremt sätt. Dessa extremvärden kan påverka 
korrelationen mellan variablerna i en regressionsanalys vilket kan leda till att modellen får en 
sämre anpassning till datamaterialet (Gujarati, 2003, s. 390). Extremvärden som orsakas av mätfel 
kan uteslutas från analysen (Dahmström, 2000, s. 163). 

För konkursföretag använde E-views endast 91 observationer av totalt 131. Det stora bortfallet 
av konkursobservationer beror på att dessa observationer saknat data för ett eller flera nyckeltal. 
Totalt saknade 40 konkursobservationer data och togs alltså inte med i datasetet. I tabell 2 
presenteras de extremvärden vilka vi uteslöt från datasetet. 
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Tabell 2.  Eliminerade extremvärden 

__________________________________________________________________   

Årtal Nyckeltal Extremvärde   

 2004 

  Ln Balans 17,41 

  Avk. Tot kapital -113,1 

  Kassalikviditet 20000 

 2005 

  Vinstmarginal -44662,9 

  Kassalikviditet 3266,7 

 2006 

  Soliditet 6128,1 

  Soliditet -114,6 

__________________________________________________________________   

 

Extremvärdena synliggjordes genom att plotta data med en av de fem förklarande variablerna på 
Y-axeln och observationerna på X-axeln. Genom plottningen av data framgick vilka 
observationer som hade klara extremvärden.  

Innan extremvärdena eliminerades ur datasetet bestod studien av 37 konkursobservationer och 
84 levande observationer för 2004. Två observationer från de levande företagen uteslöts liksom 
en konkursobservation. Vid senare undersökning av data såg vi att den konkursobservation som 
uteslöts inte användes av E-views då observationen saknade data för ett eller fler nyckeltal. För 
2005 fanns 32 konkursföretag och 92 levande innan bearbetningen av data. Två extremvärden 
identifierades, en konkurs samt en levande, och togs bort från datasetet. Vidare upptäcktes en 
felaktig observation som åtgärdades efter en kompletterande sökning i Affärsdata. Vi upptäckte 
även att en av de uteslutna observationerna saknade viss data varför E-views inte inkluderat 
observationen i den ursprungliga regressionen. Tillsammans ledde detta till att studien för år 2005 
hade 33 konkursobservationer och 91 levande. För 2006 fanns 21 konkursföretag och antalet 
levande observationer var 86. Inget konkursföretag uteslöts och tre levande observationer 
bedömdes vara extremvärden och uteslöts. Efter dessa åtgärder kvarstod 21 konkursföretag och 
83 levande företag.  

4.5.2 Förekomst av multikolinjäritet 
När två eller fler förklarande variabler är starkt korrelerade med varandra föreligger 
multikolinjäritet. Vid multikolinjäritet blir tolkningen av variablerna problematiska, och antyder 
att mycket lite data i stickprovet ger tyngd åt någon tolkning (Pindyck & Rubinfeld, 1998, s. 96). 
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Tabell 3. Korrelationen mellan variabler (Alla år) 

_______________________________________________________________________ 

1. Korrelation 

2. T-test 

3. P-värde 

  _______________________________________________ 

Nyckeltal Vinstmarg. Soliditet Ln balans Kassalik. Avk på tot. 

_______________________________________________________________________ 

Vinstmarg.  1. 1,00 -0,00 0,18 0,05 0,39 

 2.  -0,03 3,31 0,87 7,77 

 3.  0,98 0,00 0,38 0,00_____ 

Soliditet 1. -0,00 1,00 0,14 0,64 0,29 

 2. -0,03  2,61 15,28 5,53 

 3.  0,98  0,01 0,00 0,00_____ 

Ln balans 1. 0,18 0,14 1,00 0,05 0,03 

 2. 3,31 2,61  0,97 0,47 

 3. 0,00 0,01  0,33 0,64___ 

Kassalik. 1. 0,05 0,64 0,05 1,00 0,26 

 2. 0,87 15,28 0,97  4,90 

 3. 0,38 0,00 0,33  0,00____ 

Avk på tot. 1. 0,39 0,29 0,03 0,26 1,00 

 2. 7,77 5,53 0,47 4,90  

 3. 0,00 0,00 0,64 0,00 _______ 

 

Om en av de förklarande variablerna har en korrelation med en annan av de förklarande 
variablerna på 0.8 eller mer tyder resultatet på att multikolinjäritet föreligger (Gujarat, 2003, s. 
359). I sådant fall kan variabeln undersökas och eventuellt uteslutas (Gujarat, 2003, s. 359). 

För att undersöka förekomsten av multikolinjäritet testade vi variablerna för korrelation. 
Korrelationen, mätt på data från alla år, mellan de förklarande variablerna uppvisar inte resultat 
som tyder på multikolinjäritet. Korrelationen mellan kassalikviditet och soliditet på totalt kapital 
är 0.63 men är ändå klart under 0.8 då multikolinjäritet kan anses vara ett problem. 
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4.6 Brister i praktiskt tillvägagångssätt 
Urvalet och stickprov kan ge problem om de inte behandlas korrekt. Stickprovet slumpades fram 
med hjälp av MINITAB för att undvika detta problem. Det stora bortfallet av 
konkursobservationer väcker dock undran om det är en viss sorts konkursföretag som fallit bort. 
Detta har i så fall gett ett snedvridet urval. 

4.6.1 Uteslutning av likviderade bolag 
Likviderade bolag som inte gått i konkurs, liksom pågående konkurser uteslöts ur sökningen i 
Affärsdata. Likvidation är en frivillig form av avveckling medan det vi vill undersöka är 
konkursförutsägelser, att prognostisera tvingande avveckling. Detta är ett problem då vår modell 
är tänkt att användas för att förutspå framtida konkurs eller överlevnad även hos nu levande 
företag. Ett företag som klassificeras med denna modell men i framtiden likvideras kommer att 
felklassificeras som antingen överlevande företag eller konkursbolag. Likviderade företag 
innehåller därför information som nu utesluts från modellen men som med alla säkerhet är 
intressant för modellens tänkta användare, företagens externa intressenter.  
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KAPITEL 5 EMPIRI 
Nedan redovisas deskriptiv statistik samt skattning av logistiska regressionsmodeller. Innan vi skattade 
modellerna lät vi E-views beräkna deskriptiva statistiska mått för alla de nyckeltal som ingick i vår logistiska 
regressionsmodell. Observera att alla modeller är skattade efter det att extremvärden tagits bort men innan vi 
begrundat huruvida den deskriptiva statistiken påvisar extremvärden. Vidare redovisas även modellernas 
klassificerings- och prognostiseringsförmåga.  

 

5.1 Deskriptiv statistik och regressionsanalys 
För att urskilja de två grupperna, levande företag och konkursföretag, presenteras i tabell 4 och 5 
alla de undersökta nyckeltalens medelvärde, median och standardavvikelse för åren 2004, 2005 
och 2006. 

Jämförelse sker mellan medelvärde och median för samma år. Dessutom kan alla mått jämföras 
mellan åren. Om medelvärde och median kraftigt skiljer sig åt samma år är det ett tecken på att 
extremvärden fortfarande finns kvar i datasetet, det vill säga att fördelningen är sned. Diskrepans 
mellan två olika datasets medianer är mer svårtolkat. En sådan avvikelse tyder på att det finns 
betydande skillnader mellan olika års dataset, dock är det inte ett tecken på enstaka extremvärden. 
För att signifikant kunna urskilja de två grupperna levande- och konkursföretag måste man 
beakta både medelvärd och standardavvikelse; tabellerna visar att medelvärdena för gruppen 
konkursföretagen är lägre än för de levande företagen, för samtliga nyckeltal och år. 
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Tabell 4 visar deskriptiv statistik för levande företag efter bearbetning av data. Datamängden är 
uppdelad efter vilket årsbokslut nyckeltalen är hämtade ifrån.  

Tabell 4. Deskriptiv statistik för levande bolag 

__________________________________________________________________   

 År 

  ____________________________________________   

Statistiskt mått 2004 2005 2006  

__________________________________________________________________   

Medelvärde 

 Vinstmarginal 5,94  5,30 5,84   

 Soliditet 30,30  28,53 32,20   

 Ln Balans 9,78  9,24  9,69   

 Kassalikviditet 124,20 113,70 121,80 

 Avk. Tot. Kap 11,06  11,28  11,62 

__________________________________________________________________   

Median 

 Vinstmarginal 4,27  5,00 4,92   

 Soliditet 24,70  27,80 31,20   

 Ln Balans 9,61  9,00  9,40   

 Kassalikviditet 99,60  106,70 111,50 

 Avk. Tot. Kap 8,90  9,64  11,70 

__________________________________________________________________   

Standardavvikelse 

Vinstmarginal 13,21  7,50 12,80   

Soliditet 20,20  19,71 19,80   

Ln Balans 1,66  1,29  1,41   

Kassalikviditet 101,30  54,90 62,20 

Avk. Tot. Kap 20,71  14,69  16,44 

___________________________________________________________________   

 

För levande företag uppvisar de flesta medelvärdena ingen stor variation och skiljer sig inte 
orimligt mycket från medianen. Däremot är standardavvikelsen för kassalikviditetens medelvärde 
ungefär två gånger så stor år 2004 som övriga år. Vid närmare granskning är också differensen 
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mellan medelvärde och median mer än dubbelt så stor år 2004 som övriga år. Detta tyder på att 
datamängden för levande företag för år 2004 innehåller fler extremvärden än de övriga åren.  

 

Tabell 5 visar deskriptiv statistik för konkursföretag. Datamängden är uppdelad efter vilket 
årsbokslut nyckeltalen är hämtade ifrån. 

Tabell 5. Deskriptiv statistik för konkursbolag 

__________________________________________________________________   

 År 

  ____________________________________________   

Statistiskt mått 2004 2005 2006  

__________________________________________________________________   

Medelvärde 

 Vinstmarginal 3,14  0,72 -33,39   

 Soliditet 18,00  24,00 19,9   

 Ln Balans 8,65  6,34  7,55   

 Kassalikviditet 100,60 111,90 105,20 

 Avk. Tot. Kap 7,08  4,89  -1,68 

__________________________________________________________________   

Median 

 Vinstmarginal 2,02  1,59 1,47   

 Soliditet 13,90  16,10 17,50   

 Ln Balans 8,65  6,47  7,30   

 Kassalikviditet 97,70  97,20  91,50 

 Avk. Tot. Kap 4,92  4,24  7,16 

__________________________________________________________________   

Standardavvikelse 

 Vinstmarginal 7,53   9,05 119,25   

 Soliditet 13,70  19,10 19,60   

 Ln Balans 0,99  1,40  1,22   

 Kassalikviditet 42,80  62,60  58,70 

 Avk. Tot. Kap 22,00  18,88  24,41 

___________________________________________________________________   
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År 2006 års medelvärden för vinstmarginal och avkastning på totalt kapital uppvisar diskrepans 
gentemot tidigare år, samma sak gäller standardavvikelsen för vinstmarginalen. Denna kraftiga 
avvikelse för konkursbolag för år 2006 borde medföra att regressionen av 2006 års data skiljer sig 
från de övriga årens regressioner.  

 

I tabellen 6 redovisas modellernas koefficientskattningar(K-skatt) och koefficientskattningarnas 
tillhörande p-värde. En högre koefficientskattning uttryckt i absoluta tal kännetecknar att 
variabeln har större tyngd. En variabel med hög koefficientskattning (uttryckt i absoluta tal) 
bidrar i större utsträckning till modellens förklaringsgrad. P-värdet visar framför allt om 
koefficientskattningen är statistiskt säkerställd. Om p-värdet är större än 0,05 är vikten inte 
statistiskt säkerställd.  

Tabell 6. Regressionsresultat 

___________________________________________________________________________   

  Modell för 

 _____________________________________________________________   

 Alla år År 2004 År 2005 År 2006 

Variabler K-skatt  P-värde K-skatt  P-värde K-skatt P-värde K-skatt  P-värde 

___________________________________________________________________________   

Vinstmarginal -0,012 0,42 0,016 0,61 0,039 0,72 -0,019 0,55 

Soliditet -0,026 0,03 -0,071 0,00 0,021 0,40 -0,013 0,63 

Ln Balans -1.036 0,00 -0,785 0,00 -2,414 0,00 -1,543 0,00 

Kassalikviditet 0,003 0,45 0,006 0,18 0,003 0,73 0,000 0,99 

Avk. Tot. Kap -0,011 0,40 0,002 0,87 -0,065 0,32 -0,032 0,26 

Intercept 8.340 0,00 7,245 0,00 17.495 0,00 12.432 0,00 

___________________________________________________________________________   

Regressionsresultat för de fyra modellerna. Skattningarna är signifikanta om p-värdet är under 0,05. 

 

Som framgår av tabell 6 är variabeln soliditet signifikant för alla år och för år 2004, men inte för 
år 2005 och år 2006. Endast variabeln Ln-balans är konsistent signifikant för såväl alla år som för 
de tre enskilda åren. Detta är ett överraskande resultat, vår studie replikerar endast betydelsen av 
Ln-balans, inte de övriga egenskaper som Ohlson (1980) finner signifikant. Vår studie replikerar 
heller inte Nyberg& Pesula (2008). De finner vid vinstmarginal och avkastning på totalt kapital 
signifikanta. Lilja & Rosendal (2008) redovisar inga koefficientskattningar för en modell utan 
variabeln förvaltningsberättelse vilket omöjliggör jämförelser med deras resultat. 
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5.2 Klassificerings och prognostiseringsförmåga 
I tabeller 7 till 10 presenteras totala antalet observationer, koefficientskattningar, 
klassificeringsförmåga och prognostiseringsförmåga. Klassificeringsförmåga är den enskilda 
modellens förmåga att klassificera de observationer modellen själv är skattad på och 
prognostiseringsförmågan visar en viss modells förmåga att klassificera ”out of sample” data. Vi 
har valde att sätta c, gräns för klassificering till 0,5 vid test av klassificeringsförmåga Om 
modellen estimerade Pi/1-Pi(kvoten är ett för konkursföretag och noll för levande företag) till ett 
värde större än 0,5 klassificerades observationen som konkurs, annars som levande. Modellens 
klassificering jämfördes sedan med observationens faktiska ekonomiska tillstånd. På så sätt visas 
hur stor del av observationerna modellen klassificerar rätt. Vid test av prognostiseringsförmåga 
valde vi att testa både gränsen 0,5 och 0,3. 

 

Tabell 7 visar det totala antalet observationer som ingått i de olika regressionsanalyserna och kan 
även användas som referens vid läsningen av tabellerna över klassificering och prognostisering. 

Tabell 7. Dataunderlag 

__________________________________________________________________________   

Observationer Alla år År 2004 År 2005 År 2006 

___________________________________________________________________________   

Levande 256 82 91 83 

Konkurs 91 37 33 21 

Totalt antal 347 119 124 104 

___________________________________________________________________________   

 

I Tabell 8 redovisas de enskilda modellernas förmåga att klassificera de observationer modellen 
själv är skattad på. Till exempel, modellen för alla år klassificerade 238 levande företag korrekt, 
vilket utgör 93 procent av de 256 levande företagen (se Tabell 6) som ingick i studien. 
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Tabell 8. Resultat över klassificeringsförmåga 

___________________________________________________________________________   

    Modell för 

 ________________________________________________   

Klassificering Alla år År 2004 År 2005 År 2006 

av observationer antal  i % antal i % antal i % antal i % 

___________________________________________________________________________   

Levande företag, korrekt 238 93% 73 89% 87 96% 80 96% 

Konkursade företag, korrekt 45 49% 20 34% 25 76% 13 62% 

Korrekt, totalt 283 82% 93 78% 112 90% 93 89% 

___________________________________________________________________________   

 

Som framgår av Tabell 8 var klassificeringen av levande företag korrekt för i genomsnitt 93 
procent av observationerna, men korrekt för endast ungefär hälften av de konkursade företagen. 
Särskilt låg var klassificeringen av de företag som gått i konkurs år 2004. Sammantaget 
klassificerade modellen skattad på alla år 82 % av observationerna rätt. 

Ohlson (1980, 2. 121) fick en klassificeringsförmåga för en modell med tvåårigt tidsspann, den 
som mest liknar vår modell för alla år, på 96 %. Vår modells klassificeringsförmåga understiger 
Ohlsons (1980) med mer än tio procentenheter. 

 

 Nästa steg i analysen blev att undersöka i vilken utsträckning modellerna gav en korrekt prognos 
av kommande års observationer. Modellen för år 2004 kan användas för att prognostisera utfallet 
år 2005 och 2006 och modellen för år 2005 kan användas för att prognostisera utfallet år 2006. 
Resultaten av dessa analyser redovisas i Tabell 9.  

 

Tabell 9 visar hur väl modellerna för år 2004 och 2005 klassificerade annan data än data den 
enskilda modellen skattades på. För levande företag låg den korrekta klassificeringen på 89 % för 
år 2004 modell, (se tabell 8) av tabell 9 framgår att prognosförmågan varierar från 77 % till 83 %, 
vilket är en klart lägre siffra. För konkursade företag finns en tendens i motsatt riktning, det vill 
säga att andelen korrekta prognoser ligger något högre än andelen korrekta klassificeringar. 2005 
år modell gör däremot klart sämre prognoser än klassificeringar för konkursföretag medan 
prognostiseringen av levande företag inte avsevärt skiljer sig från klassificeringen.  
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Tabell 9. Resultat över prognostiseringsförmåga (C=0,5) 

__________________________________________________________________   

    Modellår/testår 

  ____________________________________________   

Prognostisering 2004/2005 2004/2006 2005/2006  

av observationer antal  i % antal i % antal i %  

__________________________________________________________________   

Levande företag, korrekt 70 77% 69 83% 81 98%  

Konkursade företag, korrekt 24 72% 12 57% 8 38%  

Korrekt, totalt 94 76% 81 78% 89 86%  

__________________________________________________________________   

Resultat över prognostiseringsförmåga (C=0,5) där 2004 och 2005 års modeller används för att prognostisera 
observationer för 2005 och 2006 respektive 2006 

 

I Tabell 10 görs samma analys som i Tabell 9, med den skillnaden att C ändrats från 0,5 till 0,3. 

Tabell 10. Resultat över prognostiseringsförmåga (C=0,3) 

__________________________________________________________________   

    Modellår/testår 

  ____________________________________________   

Prognostisering 2004/2005 2004/2006 2005/2006  

av observationer antal  i % antal i % antal i %  

__________________________________________________________________   

Levande företag, korrekt 51 56% 57 69% 81 78%  

Konkursade företag, korrekt 29 88% 16 76% 12 57%  

Korrekt, totalt 80 65% 81 78% 89 86%  

__________________________________________________________________   

(C=0,3) där 2004 och 2005 års modeller används för att prognostisera observationer för 2005 och 2006 
respektive 2006. 
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En jämförelse av Tabell 9 och 10 visar att effekten av att sänka gränsen(C) för vad som anses 
vara konkurs blir att antalet korrekt prognostiserade levande företag tenderar att minska, medan 
andelen korrekt klassificerade konkursföretag tenderar att öka.  
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I den sista analysen jämförs utfallet av Nyberg och Pesulas (2008) regressionsanalys med vår 
regressionsmodell för alla år. Vid jämförelsen väljer vi att använda den regression som skattas på 
data från alla år. Tabell 11 består av tre avdelningar. Först kommer antalet observationer 
respektive regressionsanalys är beräknad på. I avdelning 2 redovisas klassificeringarna enligt 
Nyberg och Pesula (2008) och enligt vår analys. Slutligen redovisas koefficientskattningarna med 
tillhörande p-värden. 

Tabell 11. Jämförelse med Nyberg och Pesula 

__________________________________________________________________________   

Observationer 

 Nyberg och Pesula Vår regression 

 Levande 200 256 

 Konkurs  50 91 

 Totalt antal 250 347 

___________________________________________________________________________   

Klassificeringar  

 Rätt Fel Rätt Fel 

 Levande 97% 3% 93% 7 % 

 Konkurs 38% 62% 49% 51% 

 Totalt 85% 15% 82% 18% 

___________________________________________________________________________   

Variabler 

 K-skattning P-värde K-skattning P-värde 

 Vinstmarginal -0,580 0,73 -0,012 0,421 

 Soliditet 0,001 0,83 -0,026 0,03 

 Ln Balans -0,059 0,16 -1.036 0,00 

 Kassalikviditet -0,002 0,00 0,003 0,45 

 Avk. Tot. Kap -0,014 0,00 -0,011 0,40 

___________________________________________________________________________   

 

I tabell11 återges den regressionsmodell Nybergs och Pesulas (2008) skattats utan variabeln 
revisionsberättelse. Klassificeringsförmågan för Nyberg och Pesulas (2008, s. 56) modell var 
totalt 85 % och för oss 82 %, det vill säga en stark överensstämmelse.  

Resultaten för koefficientskattningarna visade att Nyberg och Pesula fann kassalikviditet samt 
avkastning på totalt kapital signifikanta. I vår analys var däremot soliditet och Ln-balans 
signifikanta, det vill säga på denna punkt gav de två undersökningarna klart skilda resultat. 
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Den modell Lilja och Rosendahl (2008) skattade utan variabeln förvaltningsberättelse har en 
klassificeringsförmåga på 80,7 % (Lilja & Rosendahl, 2008, s.56) men som vi redan nämnt 
redovisade inte författarna koefficientskattningarna för denna modell vilket gör att vi inte kan 
jämföra deras resultat med våra på denna punkt. 
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KAPITEL 6 ANALYS 
 

6.1 Deskriptiv statistik 
Den deskriptiva statistiken tyder på att medelvärdet för de två grupperna konkurs och levande 
företag skiljer sig åt för samtliga variabler. Dessutom är skillnaderna bestående över hela den 
period som studien sträcker sig. Genomgående är alla variablers medelvärden och medianer lägre 
för konkursföretag än för levande företag. För alla variabler utom L balans gäller dock att 
medelvärdet för konkursbolag ligger inom standardavvikelsen för överlevande bolag. Detta 
innebär att vi för dessa nyckeltal inte kan säga att avvikelsen är statistiskt säkerställd. Enligt vår 
mening tyder resultaten från den deskriptiva statistiken på att de nyckeltal som vi inte finner 
signifikanta i våra regressionsskattningar, nämligen kassalikviditet, vinstmarginal och avkastning 
på totalt kapital; skiljer sig endast marginellt mellan de två grupperna. 

 

6.2 Jämförelse mellan år 
Endast Ln balans är signifikant samt visar ett negativt samband med konkurs för varje 
individuellt år liksom i regressionen för alla år. Ln balans är också den förklarande variabel som 
har i särklass högst koefficientskattning när det gäller att förutspå konkurs. Av de två variabler 
som sammantaget är signifikanta vid någon av regressionerna, Ln balans och soliditet, är Ln 
balans den variabel som har högst koefficientskattningar. Soliditet är signifikant inom ett 95 % 
konfidensintervall för både regressionen med data från alla år och för 2004 års regressionsmodell, 
men inte för år 2005 och 2006. Soliditeten har ett negativt samband med konkurs enligt de två 
modellerna. Koefficientskattningen för soliditet är dock klart lägre båda dessa regressioner än för 
Ln balans koefficientskattning. Att dra några slutsatser om de andra nyckeltalens förmåga att 
förutspå konkurs är inte möjligt då regressionerna inte signifikant bidrar till modellen. Det är 
möjligt att andra variabler skulle bli signifikanta om Ln balans togs ur regressionsmodellen. 

 

Att vi fann balansomslutning signifikant vid förutsägelse av konkurs för alla regressioner är 
intressant. Att då konstatera att studien antyder att ett företags tillgångsstorlek avgör dess risk för 
konkurs är en förhastad slutsats. Snarare tyder denna likhet på att tillgångsstorleken är viktigast i 
förhållande till soliditet, kassalikviditet, vinstmarginal och avkastning på totalt kapital vid 
förutsägelse av konkurs. En egenskap hos större företag som kan förklara detta samband kan 
vara att större företag troligtvis har större tillgångar att likvidera, detta ger företaget ett ökat 
spelutrymme vid finansiella svårigheter. En annan förklaring kan vara att större företag har fler 
intressenter kopplade till sig, vilka oftast har intresse i företagens överlevnad. Därmed har 
företaget fler aktörer som kan bistå företaget vid problem. Företaget får med fler intressenter fler 
möjligheter. Ju mer tillgångar ett företag har desto mer tillgångar kan företaget likvidera  
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6.3 Jämförelse med andra studier 
Vid jämförelser med andra studier väljer vi att i första hand använda den regression som skattas 
på all studiens data.  

 

Nyberg och Pesula 

Gemensamt för våra resultat och Nyberg och Pesulas (2008) är regressionsmodellernas 
klassificeringsförmåga. Vi fick en klassificeringsförmåga på 82 % (för regressionen skattad på alla 
års data) och Nyberg och Pesulas (2008, s. 56) fick en klassificeringsförmåga på 85 %. Utöver 
detta finner vi inga likheter i de två studiernas resultat; däremot skiljer våra resultat från Nyberg 
och Pesulas (2008) på flera punkter. 

Vi fann (för modellen skattad på alla års data) Ln Balans, det vill säga företagets 
balansomslutning, samt soliditet signifikanta inom ett 95 %igt konfidensintervall vid 
konkursförutsägelse. Nyberg och Pesula (2008) fann kassalikviditet och avkastning på totalt 
kapital signifikanta. Inga av våra signifikanta skattningar överensstämmer med Nyberg och 
Pesulas (2008) resultat. Den mest framträdande skillnaden är att vi fann balansomslutning 
signifikant vid alla våra regressioner men den regression som Nyberg och Pesula utförde med 
samma förklarande variabler (med samma operationella definition) som vi, fann 
balansomslutning insignifikant. Vi menar att våra resultat är mer tillförlitliga vad gäller 
balansomslutningens betydelse vid förutsägelse av konkurs då vi fick konsistenta resultat för de 
tre år vi undersökte 

 En omständighet som försvårar jämförelse är att Nyberg och Pesula (2008) inte redovisar ett 
intercept i sina koefficientskattningar. Det kan vara så att de skattat modellen utan intercept men 
det uttrycks inte explicit i uppsatsen.  

Vi fick en signifikant skattning för soliditet, medan Nyberg och Pesula (2008) hade en 
insignifikant skattning. Däremot fick Nyberg och Pesula (2008) en signifikant skattning för 
avkastning på totalt kapital vilket vi inte fick. En möjlig orsak till dessa skillnader är att vår 
tidsram är upp till 24 månader medan Nyberg och Pesulas (2008) tidsram är upp till 18 månader. 
Soliditet visar bolagets långsiktiga förmåga att uthärda förlust, avkastning på totalt kapital visar 
företagets långsiktiga lönsamhet. Båda är långsiktiga mått och borde både bidra mer till 
regressionsmodellen relativt andra nyckeltal då tidspannet ökar. Skillnaderna i tidsram kan 
förklara varför vi finner soliditet signifikant och inte Nyberg och Pesula, men då vi inte får 
signifikanta skattningar för avkastning på totalt kapital är detta resultat inte entydigt. Intressant i 
sammanhanget är att den modell vi skattade för 2006 endast ger signifikanta skattningar på Ln 
balans.  

Även avgränsningarna vid insamlande av data är tänkbara förklaringar till skillnaderna mellan vår 
och Nyberg och Pesulas studie (2008). Avgränsningarna skiljer sig på flera punkter: förutom 
tidsramen är antalet anställda olika. Antalet anställda anser vi vara ett sätt att mäta företagens 
storlek. Nyberg och Pesula (2008) använder sig av företag med mellan 10 till 50 anställda. Vi har 
avgränsat oss till företag med fler än tio anställda. Nyberg och Pesula (2008) har till skillnad från 
oss uteslutit fastighetsbolag, banker och finansrörelser vilket också kan bidra. Antalet 
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observationer skiljer sig men vi tror att det är av mindre betydelse i sammanhanget. Här måste vi 
återigen påpeka att sökningen i Affärsdata endast gav 31 träffar för konkurs under 2006. Det vill 
säga företag som upprättat årsbokslut 2006 för att sedan gå i konkurs inom 24 månader. Nyberg 
och Pesula (2008, s.37) slumpade fram 50 konkursföretag av totalt 61 konkursobservationer för 
2006. En tänkbar förklaring till dessa skillnader kan vara att vi endast sökte på tingsrättskod 21 
”konkurs avslutad” medan Nyberg och Pesula sökt på tingsrättskoder 20 ”konkurs inledd”, 21 
”konkurs avslutad” och 25 ”konkurs fortsätter”. Här menar vi att vi använt en mer stringent 
definition av konkurs. Ytterligare en orsak kan vara driftstörningar i databasen. Hur som helst 
borde inte vårt mindre stickprov för 2006 påverka regression då den logistiska 
regressionsmodellen inte kräver att variablerna är approximativt normalfördelade. 

Avslutningsvis måste vi påpeka att Nyberg och Pesula inte redovisar något bortfall av data 
förutom borttagande av extremvärden, vilket vi finner anmärkningsvärt. 

 

Lilja och Rosendals 

Lilja och Rosendals (2008) modell inkluderar inte måttet avkastning på totalt kapital. I stället 
används avkastning på eget kapital. Klassificeringsförmågan i vår studie ligger strax över Lilja och 
Rosendals (2008, s.56), 82 % jämfört med 81 %. Tyvärr redovisar inte Lilja och Rosendal (2008) 
sina koefficientskattningar för denna modell och därmed vet vi inte vilka nyckeltal de finner 
signifikanta. Det vore intressant att jämföra våra skattningar med Lilja och Rosendal (2008) 
framförallt då Lilja och Rosendal (2008), till skillnad från Nyberg och Pesula (2008), redovisar 
interceptet för sina regressioner. 

Vi är kritiska till Lilja och Rosendals studie då de syftar till att undersöka förvaltningsberättelsens 
betydelse för konkursförutsägelse men inte använder sig av en benchmark-modell.  

 

Ohlson  

Vår studie överensstämmer med Ohlsons på två punkter. Båda studierna finner företagets storlek 
signifikant samt att ett mått för kapitalstruktur är signifikant. Vi använder soliditet medan Ohlson 
använder en dummyvariabel som är ett om är skulder större än tillgångar, annars noll. För 
modellen med tvåårigt tidsspann får Ohlsons en klassificeringsförmåga på 96 % (Ohlson, 1980, 
s.121), klart bättre än den för alla modeller vi skattar. 

Skillnaderna mellan vår och Ohlsons studie kan, utöver det faktum att vi inte använder samma 
nyckeltal, bero på att Ohlson använt sig av ett klart större dataset samt att han skattar sina 
modeller på data från 1970-talet medan vi skattar våra regressioner på data från 2000-talet. 
Ohlsons använder amerikanska data och vi använder svenska. Även om det skett en viss 
harmonisering mellan kontinental och anglosaxisk redovisningstradition kan säkert skillnader i 
sätten att redovisa ha betydelse för studier av detta slag. 

Sammantaget visar vår jämförelse med andra studier att våra reslutat stödjer den teoretiska 
modellen vad gäller betydelsen av tillgångarnas storlek vid förutsägelse vid konkurs samt att våra 
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resultat även stödjer den teoretiska modellen vad gäller kapitalstrukturens betydelse för 
förutsägelse av konkurs. 

 

Våra resultat tyder på att relevansen hos modellens variabler inte kan likställas vid prognostisering 
av konkurs. I våra regressionsanalyser framkommer att relativt de övriga nyckeltalen, har Ln 
balans störst betydelse vid förutsägelse av konkurs. Det finns som vi ser det två möjliga 
förklaringar till detta. Antingen är det så att storleken är viktigare än de andra egenskaperna för 
företags överlevnad. Den andra möjligheten är att valda nyckeltal inte lyckas fånga den teoretiska 
modellens egenskaper tillräckligt bra.  Ett konkret bidrag vi gör till forskningen är att vi inte nöjer 
oss med test av modellernas klassificeringsförmåga utan även testar modellernas 
prognostiseringsförmåga. Vi fann att prognostiseringsförmåga var överraskande hög särskilt när 
vi sänkte gränsen för konkurs, från 0,5 till 0,3. Vår slutsats är att detta tyder på hög validitet hos 
modellen.  

 

6.4 Slutsats   
Studien syftar till att pröva tidigare modeller förmåga att förutsäga konkurs. I våra regressioner är 
Ln balans den variabel som har störst tyngd vid förutsägelse av konkurs, i förhållande till de 
övriga variablerna. Övriga nyckeltal som andra studier pekat ut fann vi insignifikanta. En extern 
intressent som vill analysera sannolikheten för konkurs med hjälp av de nyckeltal vi använt bör 
enligt vår studie först och främst se till företagets totala tillgångar.  

Våra resultat tyder även på att soliditet har betydelse för konkursrisken. Detta verkar troligt då 
den finansiella risk det egna kapitalet bär ökar vid ökad skuldsättning.  

 

6.5 Förslag till vidare studier 
Vi tycker fortfarande det vore intressant att undersöka en specifik bransch och analysera vilken 
inverkan variabeln kapitalomsättningshast har på den ”rena” logistiska modellen. Detta var vår 
ursprungliga iden med detta arbete.  

Mot bakgrund av allt det vi lärt oss under arbetets gång är en möjlighet att vid framtida 
konkursanalys först dela upp utvalda företag efter deras balansomslutning för att sedan göra en 
egen regressionsanalys för varje grupp. Att avgränsa företagets storlek med avseende antalet 
anställda som vi gjort är inte tillräckligt. Vi tror att vissa av de andra analyserade nyckeltalen kan 
ha bättre klassificeringsförmåga med avseende på konkurs ifall avgränsningar görs med avseende 
på balansomslutningen.  

Än mer intressant vore att undersöka varför våra resultat inte överensstämmer med Ohlsons 
(1980). Detta skulle kunna göras genom att testa svensk mot amerikansk data från samma period 
och bransch. Oavsett råder vi studenter som är intresserade av ämnet att använda en bättre och 
mer stabil databas än Affärsdata. 
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Bilaga 1  Nyckeltal 
Definitioner på nyckeltal enligt Affärsdatas bruksanvisning (Affärsdatas hemsida s. 10, 12 maj 
2009). För enkelhetens skull kommer nyckeltalen att grupperas efter vilken kategori de tillhör i 
Ohlssons modell: 
 

• Företagets storlek 
    - Balansomslutning 

Totala Tillgångar  

alternativt 

 Eget Kapital + Skulder 

 

• Företagets finansiella struktur 
    - Soliditet: 

(Eget kapital + [0.72 * obeskattade reserver])*100 
Balansomslutning 

• Företagets kortsiktiga likviditet 

    - Kassalikviditet: 

(Omsättningstillgångar – Varulager)*100 
Kortfristiga skulder 

• Företagets lönsamhet 
    - Vinstmarginal: 

(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader)*100 
Omsättning 

  - Avkastning på Totalt kapital: 

Resultat efter finansiella intäkter*100 
Balansomslutning 

 

                                                        
10 www.ad.se/. Sökväg: Klicka på “Företag” och sedan “Företagsinformation” i högermarginalen. Direktlänk: 

http://www.ad.se.ezproxy.its.uu.se/bruksanvisning/Bruksanvisning_Foretag.pdf  
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Bilaga 2 – Regressionsanalys inklusive extremvärden 
Logistiskregression med extremvärden 2006 

 

 

Dependent Variable: Y   

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 05/07/09   Time: 09:42   

Sample: 1 111    

Included observations: 107   

Convergence achieved after 6 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     V_MARG -0.000435 0.012248 -0.035494 0.9717 

SOLIDITET 0.000152 0.001915 0.079271 0.9368 

LNBALANS -1.633949 0.380878 -4.289958 0.0000 

KASSALIK -0.008455 0.007360 -1.148778 0.2506 

AVTOT -0.027869 0.020318 -1.371667 0.1702 

C 13.71898 3.438086 3.990295 0.0001 

     
     McFadden R-squared 0.428571     Mean dependent var 0.196262 

S.D. dependent var 0.399038     S.E. of regression 0.304393 

Akaike info criterion 0.678065     Sum squared resid 9.358170 

Schwarz criterion 0.827944     Log likelihood -30.27650 

Hannan-Quinn criter. 0.738824     Restr. log likelihood -52.98385 

LR statistic 45.41470     Avg. log likelihood -0.282958 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 86      Total obs 107 

Obs with Dep=1 21    
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Logistiskregression med extremvärden 2005 

 

Dependent Variable: Y   

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 05/08/09   Time: 10:38   

Sample: 1 142    

Included observations: 124   

Convergence achieved after 6 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     V_MARG 0.434386 0.175758 2.471505 0.0135 

SOLI 0.048952 0.034732 1.409440 0.1587 

LNBALANS -3.430615 0.830764 -4.129468 0.0000 

KASSAL 0.001426 0.008365 0.170523 0.8646 

AVTOT -0.242027 0.086746 -2.790053 0.0053 

C 24.78453 6.261019 3.958546 0.0001 

     
     McFadden R-squared 0.714538     Mean dependent var 0.258065 

S.D. dependent var 0.439345     S.E. of regression 0.226069 

Akaike info criterion 0.422785     Sum squared resid 6.030638 

Schwarz criterion 0.559250     Log likelihood -20.21267 

Hannan-Quinn criter. 0.478220     Restr. log likelihood -70.80682 

LR statistic 101.1883     Avg. log likelihood -0.163005 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 92      Total obs 124 

Obs with Dep=1 32    

     
 
 
Logistiskregression med extremvärden 2004 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Dependent Variable: Y   

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 05/07/09   Time: 10:38   

Sample: 1 123    

Included observations: 121   

Convergence achieved after 5 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     V_MARG 0.016028 0.030744 0.521339 0.6021 

SOLI -0.070934 0.022554 -3.145076 0.0017 

LNBALANS -0.785562 0.219554 -3.577987 0.0003 

KASSAL 0.006134 0.004536 1.352354 0.1763 

AVTOT 0.002452 0.015062 0.162809 0.8707 

C 7.250200 2.041153 3.552013 0.0004 

     
     McFadden R-squared 0.225512     Mean dependent var 0.305785 

S.D. dependent var 0.462655     S.E. of regression 0.409267 

Akaike info criterion 1.052857     Sum squared resid 19.26241 

Schwarz criterion 1.191491     Log likelihood -57.69785 

Hannan-Quinn criter. 1.109162     Restr. log likelihood -74.49808 

LR statistic 33.60047     Avg. log likelihood -0.476842 

Prob(LR statistic) 0.000003    

     
     Obs with Dep=0 84      Total obs 121 

Obs with Dep=1 37    
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Bilaga 3  Regressionsdata   
Tabell B1 Variansmått för regressioner. 

 

Ovan visas variansmått för de regressioner vi har gjort. Vidare presenteras statistik över antalet 
observationer som E-Views exkluderat ur stickprovet samt antalet levande och konkursdrabbade 
företag i analyserad datamängd. 

McFadden R2 är en form av R2 och därför ett mått på modellens förklaringsgrad. Med 
förklaringsgrad menas hur mycket av variansen i beroende variabeln som modellen förklarar (i 
detta fall hur mycket av oddskvoten modellen förklarar). Det går inte att direkt att jämföra 
McFadden med andra mått på förklaringsgrad, dock gäller att ju högre förklaringsgrad, desto 
bättre.  

Tabellen visar även beroende variabels medelvärde och standardavvikelse samt standardfelet för 
regressionen.  
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Bilaga 4  Statistiska begrepp 
Hypotesprövning 

Vid statistisk prövning formuleras hypoteser och sedan testas om hypoteserna är giltiga för 
populationen. Den hypotes som prövas kallas nollhypotesen och alternativet kallas 
mothypotesen. Vid hypotesprövning kan nollhypotesen antingen accepteras eller förkastas. 
Denna metod medför två typer av risk. Dels risken att förkasta en sann nollhypotes och dels 
risken att acceptera en falsk mothypotes. 

Signifikansnivå och P-värde 

Risken att förkasta en sann nollhypotes kallas α-nivån eller signifikansnivån. Denna risk kan vi 
själva kontrollera genom att bestämma signifikansnivå. Om p-värdet11 för våra test är under en 
femprocentig nivå, är den signifikant inom ett 95 % konfidensintervall, konstateras att hypotesen 
är statistiskt säkerställd (Körner & Wahlgren, 1998, s.117).  

Oberoende och beroende variabler 

Figur B1 Förklarande och beroende variabel 

 

Den förklarande(eller oberoende) variabeln påverkar den beroende variabeln. 

 

                                                        
11 Nollhypotesens sannolikhetsvärde 


