
Vi vill rikta ett särskilt tack till UC AB som hjälpt oss med nödvändig data för vår studie. Vidare 
vill vi tacka vår handledare Per Forsberg samt våra opponenter för hjälp, stöd och feedback. 
 

 

 

 

 

 

Finanskrisens påverkan på konkursprediktion 

 

 

 

 

Abstract 

Prior research on the ability of financial ratios to predict bankruptcies has shown a significant 

difference between the companies that went into bankruptcy and those that survived. This paper 

investigates whether there is a difference in the prediction ability of financial ratios during the last 

financial crisis compared to relatively normal macroeconomic environments in which most 

previous studies have been conducted. We use univariate analysis to compare companies that 

went into bankruptcy during 2010 and 2011 with companies that remained active. Our dataset 

consists of 51 failed companies that are matched with 102 companies that remained active. All 

companies were Swedish limited companies with more than 50 employees and the comparison is 

made with 26 financial ratios. Our result indicates that financial ratios were better tools to predict 

bankruptcy during the crisis than during more stable macroeconomic conditions. In total 24 of 

the analyzed financial ratios differed significantly between the two populations and many of them 

showed significance earlier prior to the bankruptcy than in comparable studies. 
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I. INTRODUKTION 

INLEDNING & SYFTE 

Finansiella nyckeltal är praktiska och användbara verktyg för att få en inblick i ett bolags 

finansiella ställning. Ett nyckeltal är en indikator som avspeglar en koncentrerad och förenklad 

blid av mer komplexa förhållanden och beskriver därför ett bolags tillstånd och situation. 

Nyckeltal visar hur utvalda variabler förhåller sig till varandra och används av intressenter för att 

mäta bolags finansiella ställning, likviditet och lönsamhet. Nyckeltalen speglar alltså 

redovisningen i bolagen. (Velimirović, Velimirović & Stanković, 2011) 

Tidigare studier har visat hur nyckeltal kan användas till att förutse konkurser i bolag så långt som 

fem år innan konkursdagen, genom att nyckeltalen visar en signifikant skillnad mellan 

konkursmässiga bolag och de bolag som inte går i konkurs (Beaver, 1966; Altman, 1968; 

Dambolena & Khoury, 1980; Hagberg, 2006). Sedan den senaste svenska studien om 

konkursprediktion med hjälp av nyckeltal, Hagberg (2006), har det varit en global finanskris av 

historiska proportioner. Makroekonomisk turbulens har inverkan på bolagskonkurser (Appiah, 

2011) och den senaste krisen hade stor inverkan på den svenska marknaden (Dediu, 2009). På 

börsmarknaden ökade marknadsrisken till den högsta sedan 30-talets stora depression (Andrada-

Félix, Fernández-Rodríguez & Sosvilla-Rivero, 2012). Med utgångspunkt i att denna kris 

påverkade svenska bolag ämnar vi undersöka om nyckeltals användbarhet, som verktyg vid 

konkursprediktion under finanskrisen, skiljer sig åt från ett normalläge med lägre marknadsrisk.  

Syftet med studien är att utreda om konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal skiljer 

sig under finanskrisen i jämförelse med andra makroekonomiska lägen.  

BOLAGSFINANSIERING 

Det finns två alternativ för bolag att med externa medel finansiera sin verksamhet. Det första 

alternativet är att hitta investerare som vill köpa emitterade aktier. Bolagets egna kapital ökar då 

med nytt aktiekapital och bolagets tillgångar ökar med införseln av kapital från försäljningen av 

nya aktier. Om bolaget har lån så minskar lånen i förhållande till det egna kapitalet och 

balansomslutningen och bolaget får en bättre soliditet. Ur ägandesynpunkt får de som var ägare 

innan emissionen en mindre andel av bolaget då nya ägare kommer in. Det sker alltså en 

utspädning av aktierna (Larsson, 2008, s. 347-350). Det andra alternativet är att finansiera 

verksamheten genom att låna pengar från andra aktörer på marknaden. Bolagets skulder ökar då 

med den lånade mängden pengar. Tillgångarna ökar på samma sätt som i det första alternativet 

med tillförsel av likvida medel. Förhållandet eget kapital mot lån minskar och soliditeten blir lägre 
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i bolaget. Ur ägandesynpunkt så får ägarna behålla sin andel av aktierna och ingen utspädning 

sker. Det uppstår dock räntekostnader som måste betalas årligen (ibid, s. 359-376). 

Om ett bolag väljer att finansiera sig genom det andra alternativet så måste de hitta en långivare 

som är redo att låna ut kapital. Långivaren kommer att göra en bedömning om risken att låna ut 

kapital till bolaget. Risken är att bolaget går i konkurs och därför inte har möjlighet att betala 

tillbaka skulden, vilket innebär en kreditförlust för långivaren. Kreditgivaren förlorar då det 

utlånade kapitalet. Denna risk för kreditförlust måste kreditgivaren bedöma för att avgöra om 

utlåning är ekonomiskt genomförbar. (Larsson, 2008, s. 284-285; Oxenstierna, 2009, s. 76-80) 

Appiah (2011) menar att bolag som går i konkurs går igenom en process där konkurs endast är 

slutprodukten. Det går därför att innan konkurstillfället utläsa signaler om att en konkurs kan ske. 

Dessa signaler går exempelvis att utläsa genom ett bolags redovisning (ibid). Under början av 

1900-talet, innan utvecklandet av kvantitativa mått för bolags prestanda, fanns det organ för att 

utföra kvalitativa utredningar för kreditvärdigheten hos bolag. Det innebar att det inte var 

finansiella kvoter, förhållanden och nyckeltal som stod i centrum. Istället var det mer kvalitativa 

värden som var avgörande vid en kreditprövning. Denna metod för kreditprövning varade dock 

inte länge då det under 1930-talet kom studier som visade på att konkursmässiga bolag uppvisade 

andra finansiella förhållanden än bolag som inte löpte risk för konkurs. Det gick att se en 

signifikant skillnad i vad nyckeltalen visar i konkursmässiga bolag jämfört med bolag utan risk för 

konkurs (Altman, 1968).  

Länge ansågs användandet av nyckeltal för konkursprediktion primitiv (Altman, 1968). Altman 

(1968, 2000) beskrev ett problem med tidiga studier om konkursprediktion att nyckeltalens 

signaler kunde vara tvetydiga. Ett bolag kan exempelvis ha dålig lönsamhet och ses därför som i 

riskzonen för konkurs. Men om bolaget har hög likviditet så är situationen kanske inte lika 

allvarlig. Under de senaste 46 åren har ett flertal studier gjorts för att testa vilka nyckeltal som går 

att använda vid konkursprediktion och vilka modeller som bäst kan analysera dessa nyckeltal 

(Charitou, Neophytou, & Charalambous, 2004; Hagberg, 2006; Balcaen & Ooghe, 2006; Appiah, 

2011).  

STUDIENS BIDRAG 

Som poängteras av bland andra Scapens, Ryan & Fletcher (1981); Foster (1986) och Renart 

(2003) saknar denna typ av studier både en underliggande ekonomisk teori och en teoretisk 

grund. Vi har därför valt att tillämpa formell konkursteori för att förklara finanskrisens inverkan 

på konkursprediktion. Hagberg (2006) menar även att avsaknaden av underliggande ekonomisk 
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teori inte nödvändigtvis är ett problem utan istället något som kännetecknar flera delar av den 

företagsekonomiska forskningen. Studien är därför huvudsakligen empiriskt grundad och bidrar 

till redovisningens användbarhet genom finansiella nyckeltal. Praktiker så som kreditgivare och 

investerare kan genom vår studie få en bättre möjlighet att i olika konjunkturer göra en mer 

korrekt bedömning av bolag som ansöker om krediter. En mer korrekt bedömning av vilka bolag 

som ska få beviljade krediter leder till mindre kreditförluster och bättre allokering av resurser.  

DISPOSITION 

Studiens disposition är enligt följande: I avsnitt II presenteras den teoretiska problematiseringen 

och forskningsfrågan som ligger till grund för denna studie. I avsnitt III går vi igenom tidigare 

forskning inom ämnet konkursprediktion. Avsnitt IV innehåller den metod som används för att 

utföra de statistiska test som visar om nyckeltalen skiljer sig åt. I samma avsnitt presenteras 

metod för datainsamling, operationalisering samt val av nyckeltal och bolag. Vårt resultat 

redovisas slutligen i avsnitt V, diskuteras i avsnitt VI och sammanfattas i avsnitt VII. I avsnitt VII 

presenteras också vårt bidrag, våra slutsatser och förslag på framtida forskning. 

 

II. TEORETISK PROBLEMATISERING & FORSKNINGSFRÅGA 

I detta avsnitt presenteras först en teoretisk synvinkel på bolagskonkurser. Därefter går vi igenom 

den vad den befintliga litteraturen säger om finanskrisens påverkan på konkurser och 

konkursprediktion vilket leder fram till studiens forskningsfråga.  

TEORETISK TILLÄMPNING 

Formell konkursteori beskriver hur insolvens kan vara en funktion av ekonomiska problem, 

finansiella problem eller en kombination av dessa. Ekonomiska problem uppstår när bolags intäkter 

inte täcker de kostnader som finns (exklusive finansieringskostnader). Ett exempel på detta kan 

vara ett bolag som har höga fasta kostnader där försäljningen inte når upp till en nivå där de fasta 

kostnaderna kan betalas. Finansiella problem uppstår när de finansiella kostnaderna leder till att 

resultatet blir negativt. Ett sådant problem kan exempelvis vara räntekostnader på lån. Teorin 

menar att bolag som har ekonomiska problem bör likvideras och bolag med finansiella problem bör 

räddas för att uppnå optimal samhällsekonomisk kostnad. Kreditgivaren undkommer då 

kreditförluster på bolag som fortfarande har en vinstdrivande rörelse. De krisdrabbade bolagen 

med finansiella problem överlever på grund av den sänkta räntebördan från kreditgivaren. Detta 

leder till högre intäkter för kreditgivare då det sker mindre kreditförluster och som ett resultat så 
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minskar lånekostnaderna för både solventa bolag och bolag med finansiella problem. Teorin säger 

alltså att räntenivån i sin helhet minskar för låntagande bolag när kreditgivare tillämpar en effektiv 

hantering av insolventa bolag. Med andra ord har bolag med negativ rörelsemarginal innan 

finansnetto ekonomiska problem medan bolag med positiv rörelsemarginal innan finansnetto men 

negativ rörelsemarginal efter finansnetto har finansiella problem.  (Schwartz, 2005) 

FINANSKRISENS PÅVERKAN 

Konkursprediktion används bland annat av investerare och kreditgivare för att minimera 

kreditförluster (Hagberg, 2006). Det är därför intressant att undersöka om finanskrisen påverkat 

konkursprediktion med nyckeltal som verktyg, då makroläget kan ha förändrat redovisningens 

användbarhet i enskilda bolag. 

Det finns ett flertal studier som visar att makroekonomisk turbulens har stor inverkan på 

bolagskonkurser (Appiah, 2011). Furusten (2009) visar exempelvis att krisen under 1990-talet i 

Sverige hade direkta effekter på bolagskonkurser genom begränsad utlåning från banker. Vidare 

fann Goudie & Meeks (1991) en direkt länk mellan makroekonomiska chocker och 

bolagskonkurser. I sin studie lade de stort fokus på växelkursförändringars påverkan på 

konkurser. En annan studie av Cuthberton & Hudson (1996) visade att en ökning av räntan 

orsakade en ökning av obligatoriska likvideringar under perioden 1972 till 1991. Under den 

senaste krisen som började år 2008 befann sig Europas länder i en global finanskris som är den 

värsta i EU:s historia (Dediu, 2009). Krisens allvar visar sig i att marknadsrisken inte varit så hög 

sedan den stora depressionen på 30-talet (Andrada-Félix et al., 2012).  

Under finanskrisen avbröts bolagsinvesteringar som en konsekvens av en stram kreditmarknad 

och minskad utlåning. (Bäckström & Forsell, 2008; Campello, Graham & Campbell, 2010; 

Cornett, McNutt, Straham & Tehranian, 2011). Den illikvida utlåningsmarknaden i USA varade 

från 2007 till 2009. Den kulminerade under hösten 2008 i samband med kraschen av Lehman 

Brothers, vilket gjorde att bankerna valde att samla på sig likvida tillgångar och minska utlåningen 

(Cornett et al., 2011). Bäckström och Forsell (2008) menar att priset på risk ökade och att 

likviditetskrisen spreds från den amerikanska till den globala marknaden. Campello et al. (2010) 

undersökte finanskrisens påverkan på bolag i Nordamerika, Europa och Asien. De visade att 

kostnaden för att låna kapital ökade för bolag och förnyandet av kreditlinor blev svårare, vilket 

begränsade bolagens likvida och finansiella medel. De bolag som hade begränsade finansiella 

medel under finanskrisen skar ned på investeringar, utveckling av teknologin, marknadsföringen 

och arbetskraften. Att bolag drabbas av finansieringsproblem under lågkonjunktur är inte en 

ovanlig situation (Furusten, 2009). Campello et al. (2010) visade vidare att de finansiellt 
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begränsade bolagen var tvungna att använda en större del av sina kassareserver, hade mindre 

utdelningar och hade en större benägenhet att sälja av sina reella tillgångar. Majoriteten av 

bolagen med ekonomiska problem som Campello et al. (2010) undersökte sålde tillgångar för att 

kunna finansiera sin verksamhet, vilket även påverkade bolagens reala tillgångar och inte endast 

finansiella tillgångar. Detta medförde att bolagen var tvungna att skära ned på sina investeringar 

på ett suboptimalt sätt (ibid). En annan tolkning som Campello et al. (2010) gör av detta fenomen 

är att de bolag som var tvungna att göra nedskärningar var överinvesterade redan innan krisen, 

vilket innebär att investeringsnedskärningarna inte nödvändigtvis var suboptimala. Bäckström & 

Forsell (2008) identifierade ett antal problem som kunde påverka svenska företag i och med 

finanskrisen. Problemen var: svårigheter med finansiering av företagens verksamhet, mer kostsam 

finansiering för företagen, att även solventa bolag kan gå i konkurs om likviditetsproblem 

uppstår, att även icke-finansiella tillgångar såsom fastigheter och immateriella tillgångar kan 

behöva skrivas ner, att värdet på finansiella instrument kan påverkas av den försämrade 

kreditvärdigheten som kan uppstå vid likviditetskris samt att värderingar av samtliga typer av 

tillgångar under krisen är mer beroende av antagandet om bolagets fortlevnad (ibid). 

Mensah (1984) menar att makroekonomiska omvärldsfaktorer kan ha en inverkan på nyckeltal 

som verktyg vid konkursprediktion. Han klassificerar tre typer av makroekonomiska effekter som 

är relevanta att ta hänsyn till vid studier som ämnar studera konkursprediktion med hjälp av 

nyckeltal. Dessa är (1) inflation, (2) räntor och tillgång till finansiella medel samt (3) 

konjunkturcykeln. Som tidigare nämnts menar Campello et al (2010) samt Bäckström & Forsell 

(2008) att det huvudsakligen är de två senare av dessa makroekonomiska omvärldsfaktorer som 

är relevanta att ta hänsyn till i den senaste finanskrisen. Mensah (1984) menar att vid tider med 

höga räntor eller strama kreditmarknader kan bolagskonkurser ske som en följd av högre 

belåningskostnader som påverkar vinstmarginalen. De nyckeltal som Mensah (1984) menar borde 

vara användbara till att förutspå konkurser i dessa situationer är räntetäckningsgrad, 

likviditetsmått, långsiktiga hävstångsmått samt mått som ser till fordringarnas intensitet. När det 

gäller lågkonjunkturer kännetecknas huvudsakligen konkurser av bolag som inte klarar av 

nedgångar i försäljningen. En makroekonomisk recession kännetecknas av lägre BNP. Det 

innebär att den aggregerade konsumtionen i ett samhälle minskar till följd av en minskad 

efterfrågan (Mankiw & Taylor, 2008, s. 270-275). Bolagskonkurser kan bero på otillräckliga 

kassaflöden, opålitliga förhållanden med kreditgivare (huvudsakligen banker och leverantörer som 

hanterar kortfristiga skulder), höga nivåer av fordringar och lager samt otillräcklig kapitalisering. 

De nyckeltal som bäst bör förutspå en konkurs i en recession är de som relaterar till 
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kapitalstruktur, genererande av kassaflöde, likviditet samt intensiteten av lager och fordringar. 

(Mensah, 1984) 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flertalet studier visar att finanskrisen har påverkat bolag 

på flera olika plan. Redovisningen avspeglar faktiska förhållanden i bolagen (Hagberg, 2006) och 

det är därför intressant att utreda om konkursprediktion med hjälp av nyckeltal blivit påverkad av 

finanskrisen. Tidigare studier har inte undersökt den inverkan den senaste finanskrisen hade på 

konkursprediktion. Genom vår studie utreder vi detta vilket ger ytterligare beslutsunderlag för 

praktiker samt nya infallsvinklar till den befintliga litteraturen. 

FORSKNINGSFRÅGA 

Tidigare studier har visat att konkursprediktion genom nyckeltalsanalys visat signifikant skillnad 

mellan bolag som gått i konkurs och de som fortsatt vara aktiva. Dessa resultat gäller både i låg- 

och högkonjunktur. Den senaste finanskrisen var dock på många sätt en de värsta sedan 1930-

talet (Dediu, 2009; Andrada-Félix et al., 2012; Allen & Moessner, 2011) och det är därför 

intressant att undersöka om finanskrisen på något sätt påverkat konkursprediktion med hjälp av 

finansiella nyckeltal. Vår forskningsfråga blir därför:  

Har finanskrisen påverkat bolagen och i förlängningen nyckeltalen olika, beroende på bolagens finansiella 

ställning?  

För att testa vår forskningsfråga och operationalisera denna vidareutvecklar vi vår frågeställning 

enligt följande: 

Skiljer sig konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal i denna finanskris från resultatet i tidigare 

forskning som utgått från andra makroekonomiska lägen? 

Om det finns skillnader i hur nyckeltalen förutspår konkurser under den senaste krisen jämfört 

med resultatet från tidigare studier är följande frågor relevanta: 

- Varför förutspår nyckeltalen konkurser bättre eller sämre under finanskrisen? 

- Finns det nyckeltal som är relevanta att ta hänsyn till vid analys av konkursprediktion under den 

senaste finanskrisen som inte har visat sig användbara under tidigare studier? 
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III. LITTERATURGENOMGÅNG 

I denna del går vi igenom tidigare studier som gjorts inom konkursprediktion med hjälp av 

finansiella nyckeltal. Avsnittet avslutas med en kritik mot denna typ av studier. 

TIDIGARE STUDIER OM KONKURSPREDIKTION 

Den första studien för att förutspå konkurser med hjälp av nyckeltal gjordes av Beaver (1966) 

och sedan dess har konkursprediktion vuxit till att bli ett huvudområde inom 

finansieringslitteraturen (Balcaen & Ooghe, 2006; Appiah, 2011). I det följande gör vi en 

sammanställning av en del av den forskning som gjorts om nyckeltalens betydelse för att förutspå 

konkurser både internationellt och i Sverige.  

Beavers studie anses vara bland de mest inflytelserika studierna inom ämnet konkursprediktion 

(Hagberg, 2006) och visade att nyckeltal kan vara användbara för att förutse konkurser 

åtminstone fem år innan konkurstillfället (Beaver, 1966).  Beaver analyserade 30 nyckeltal utefter 

en av tre följande kriterier (1) popularitet i tidigare studie (ofta förekommande), (2) nyckeltalet 

presterade väl i en av de tidigare studierna eller (3) att de var definierade i termer av ett 

kassaflödeskoncept. Varje nyckeltal delades in i en av sex grupper där bara det nyckeltal som hade 

minst procentuella fel över en femårsperiod valdes. Dessa nyckeltal finns redovisade i Tabell 1. 

Beaver (1966) visade en skillnad mellan de nyckeltal som tillhörde bolagen som inte gick i 

konkurs med bolagen som gick i konkurs. Ju närmare konkurstillfället desto större blev skillnaden 

mellan de två gruppernas nyckeltal. Vidare menar Beaver (1966) att nyckeltalen är olika bra på att 

förutspå konkurserna där nyckeltalet kassaflöde till total skuld visade god förmåga att påvisa 

diskrepansen under hela femårsperioden medan denna förmåga hos nyckeltalen likvida 

tillgångskvoter var mycket svagare. 

Altman (1968) försökte förbättra resultatet från Beavers studie och föreslog att kombinera flera 

nyckeltal för att skapa en meningsfull modell. Han valde multipel diskriminantanalys (MDA) för 

att utröna vilka nyckeltal och förhållanden som var viktigast för att förutse konkurser, samt även 

hur dessa nyckeltal skulle viktas. Modellen gav signifikanta resultat med ungefär 95 procent 

korrekt bedömning och konkurser kunde med hjälp av denna modell förutses upp till två år 

innan konkurstillfället. Imputvariablerna eller nyckeltalen som tillslut användes i hans modell 

finns redovisade i Tabell 1. Efter de två pionjärerna Beaver (1966) och Altman (1968) har 

konkursprediktionslitteraturen blomstrat och ett stort antal studier har gjorts för att förbättra 

tidigare modeller och testa nyckeltal (Charitou et al., 2004; Hagberg, 2006; Balcaen & Ooghe, 

2006; Appiah, 2011). 
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Dambolena och Khoury (1980) använde totalt 19 nyckeltal, som var kategoriserade i fyra olika 

grupper. Studien lyckades med hjälp av deras egen modell påvisa en skillnad mellan bolag som 

gick i konkurs och de som inte gjorde det med en träffsäkerhet på 78 procent fem år innan 

konkurstillfället. I modellen användes en blandning av lönsamhets-, hävstångs- och 

likviditetsmått som även i tidigare analyser har visat sig kunna förutspå konkurser (Dambolena 

och Khoury, 1980). De nyckeltal som ingick i den modell som gav bäst resultat återfinns i Tabell 

1. Mensah (1984) poängterar att företagsmisslyckande åtminstone går att utläsas tre år innan 

konkurstillfället för de flesta bolagen. Vidare testar Mensah (1984) konkursprediktionsmodeller 

för olika delar av konjunkturscyklar och för olika typer av företag. Han konstaterar varierande 

resultat vid olika delar av konjunkturcykeln. 

Karels och Prakash (1987) sammanställer tidigare studier och nyckeltalen som dessa använder. 

Studien testar 50 olika nyckeltal hämtade från redovisningen och hur användbara de är för 

konkursprediktion. Skogsvik (1987) testar totalt 71 nyckeltal. Syftet var att undersöka om 

inflationsjusterad redovisning gav bättre resultat för att förutse en konkurs. Resultatet visade 

ingen förbättring. Laitinen (1991) försöker begränsa mängden nyckeltal och hitta ett minimum av 

nyckeltal som förutspår konkurs. Studien utmynnade i sex nyckeltal som återfinns i Tabell 1. 

Andra typer av studier som gjorts är exempelvis Gibson (1983) och Andersson (2001) som istället 

för att testa nyckeltalens konkursprediktionsförmåga har rangordnat vilka nyckeltal som 

kreditgivare och kreditbedömare anser vara viktigast. Hagberg (2006) poängterar att Gibsons och 

Anderssons studier inte talar om vilka nyckeltal som är mest användbara för konkursprediktion, 

utan tar endast hänsyn till vilka som är av störst vikt vid kreditgivning och -bedömning. I Tabell 1 

sammanställer vi vilka nyckeltal de båda studierna fastslog som viktiga. Vidare visade Andersson 

(2001) att de lånegivare som han definierade som seniora i genomsnitt använde mellan 20 till 25 

finansiella nyckeltal vid kreditgivning, vilket var fler än vad de juniora lånegivarna använde sig av. 

Altman (1983) visar att nyckeltal är högt korrelerade med varandra och Andersson (2001) menar 

därför att de seniora långivarna är mer riskaverta än de juniora och använder därför fler nyckeltal 

än vad som är nödvändigt vid konkursprediktion. Andra svenska studier som gjorts är exempelvis 

Engström (2002) som behandlar användbara nyckeltal för att påvisa betalningsoförmåga i 

framtiden samt Svensson (2003) som visar att nyckeltal är en vanligare teknik än någon annan för 

att bedöma företag. 
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TABELL 1– DE VIKTIGASTE ELLER VANLIGASTE NYCKELTALEN VID KONKURSPREDIKTION, 

ALLA BRANSCHER 

Beaver (1966) Altman (1968) Dambolena & Khoury (1980) 

Resultat/balasomslutning Rörelsekapital/totala tillgångar Resultat/omsättning 

Kassaflöde/totala skulder Balanserade vinstmedel/tot. Tillg. Resultat/balasomslutning 

Totala skulder/totala tillgångar  EBIT/totala tillgångar Fasta tillgångar/nettoförmögenhet 

Rörelsekapital/totala tillgångar Marknadsvärde av ek /total skuld Funded debt/net working capital 

Ingen kredit, intervall  Resultat/balasomslutning Total debt/total assets 

Balanslikviditet 
 

St dev. of inventory/net working capital 

    St dev. of fixed assets/net worth 

Gibson (1983) Laitinen (1991) Dimitras, Zanakis & Zopunidis (1996) 

Skulder/eget kapital ROI Rörelsekapital/totala tillgångar 

Balanslikviditet Omsättning/totala tillgångar Totala skulder/totala tillgångar 

Inventarieomsättning Tillväxt av tillgångar Balanslikviditet 

Fixed charge coverage Kassaflöde/omsättning Räntabilitet på totalt kapital 

Net profit margin after tax Balanslikviditet Nettoresultat/totala tillgångar 

Nettoränta intjänad Skuldsättningsgrad Kassaflöde/totala skulder 

Vinstmarginal före skatt 
 

Kassalikviditet, 

Finansiell hävstång 
  Cash flow/current maturities of long-term debt 

 
Kundfordringarnas omsättningshastighet     

Andersson (2001) Engström (2002) Hagberg (2006) 

Soliditet Likvida medel/kortfristiga skulder Skuldsättningsgrad 

Kassalikviditet Rörelsekapital Kvarhållna vinstmedel/tillgångar 

Vinstprocent Kassa- och balanslikviditet Soliditet 

Avkastning på totalt kapital Soliditet EBIT/tillgångar 

Riskbuffert Förlusttäckningsförmåga Vinst/tillgångar 

Avkastning på eget kapital 
 

Rörelsekapital/totala tillgångar 

Balanslikviditet 
 

Vinst/skulder 

Skuldsättningsgrad 
 

Balanslikviditet 

Genomsnittlig skuldränta 
 

Skulder/eget kapital 

Avkastning på sysselsatt kapital 
 

Kassalikviditet 

Självfinansiering 
  Lämnad kredittid 
  Räntetäckningsgrad 
  Konsolideringsgrad 
  Kapitalomsättningsgrad 
  Soliditet justerad för checkkredit 
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FIGUR 1 SIGNIFIKANTA NYCKELTAL VID KONKURSPREDIKTION FRÅN DEN SENASTE 

SVENSKA STUDIEN (HAGBERG, 2006) 

 

Hagberg (2006) genomförde den senaste svenska empiriska studien kring konkursprediktion med 

hjälp av finansiella nyckeltal. I studien undersöktes 270 bolag som gått i konkurs och jämförde 

nyckeltalen bland dessa bolag med bolag i samma storlek som inte gått i konkurs under 

tidsperioden. Tio av de elva undersökta nyckeltalen inom samtliga kategorier visade senast ett år 

innan konkursen en diskrepans mellan bolag som skulle komma att gå i konkurs och de bolag 

som fortsatt vara aktiva. Valet av nyckeltal har Hagberg (2006) motiverat med de nyckeltal som 

ofta förekommit i tidigare forskning och haft goda resultat i tidigare studier. Det enda nyckeltal 

som inte gav tydligt statistiskt säkerställt resultat i Hagbergs studie var lönsamhetsmåttet 

försäljningsintäkter genom totala tillgångar som mäter bolags kapitalomsättningshastighet. Det som 

Hagbergs (2006) studie prövar och slutligen även bekräftar är antagandet om att finansiella 

nyckeltal avspeglar faktiska förhållanden bland bolagen, ett antagande som görs i inom både 

forskning och läroböcker. Med utgångspunkt från resultatet av Hagbergs studie är den 

information som delges genom redovisningen och de finansiella nyckeltalen både relevant och 

användbar vid utvärdering av företags finansiella ställning och vid beslutsfattande som grundas i 

information från nyckeltalen. Resultatet från Hagbergs studie återfinns i Figur 1 som visar hur 

långt innan konkurstillfället som respektive nyckeltal visat signifikant resultat. 
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TABELL 2 – SAMMANFATTNING AV STUDIER 

 

I Tabell 2 sammanfattas studier som gjorts inom ämnet konkursprediktion. Konkursprediktion 

har genomförts av praktiker sedan början av 1900-talet (Altman, 1968). Det var Beaver som 1966 

gjorde den första riktiga studien inom ämnet och därefter har konkursprediktion blivit viktig del 

av företagsekonomisk forskning. 

  

Författare (år) Beskrivning 

Beaver (1966) En av de första studierna inom konkursprediktion. 30 nyckeltal i 6 kategorier analyserades och ett 
nyckeltal inom varje kategori valdes. 

Altman (1968) För att få bättre prediktionsresultat än vad Beaver (1966) fått använde Altman multipel 
diskriminantanalys.  Efter multipla diskriminantanalysen användes slutligen 6 nyckeltal. 

Argenti (1976) Visade att en modell som kombinerar användandet av nyckeltal och ickefinansiella faktorer 
tillsammans gav det bästa resultatet vid konkursprediktion. 

Dambolena & 
Khoury (1980) 

19 nyckeltal i 4 kategorier. Nyckeltalen rankades av kreditgivare. 

Gibson (1983) Rangordnade de viktigaste nyckeltalen. Visade endast vilka nyckeltal som av kreditbedömare ansågs 
vara viktigast, inte vilka nyckeltal som är mest användbara för att indikera en konkurs. 

Mensah (1984) Visar att olika konkursprediktionsmodeller fungerar olika bra i olika delar av konjunkturcykeln men 
även för olika typer av bolag i samma del av konjunkturcykeln. 

Karels & Prakash 
(1987) 

50 mått hämtade från redovisningen. Sammanställning av tidigare studier och vilka nyckeltal som 
använts och hur användbara de är för att förutse en konkurs. 

Skogvik (1987) Använde 71 nyckeltal varav 69 kvotmått.  Syftet var att undersöka om inflationsjusterad redovisning 
gav bättre resultat för att förutse en konkurs. Resultatet visade ingen förbättring. 

Laitinen (1991) Försöker begränsa mängden nyckeltal och hitta ett minimum av nyckeltal som förutspår konkurs.  

Osteryoung, 
Constand & Nast 
(1992) 

Jämförde stora publika företag och små privata företag i USA.  Visade signifikanta skillnader mellan 
nyckeltalen i olika industrier beroende på deras storlek. Detta gäller dock inte nyckeltalen current ratio, 
quick ratio, accounts receivables turnover, return on assets, return on net worth, rent expenses och 
advertising expenses. 

Dimitras, Zanakis & 
Zopunidis (1996) 

Genomgång av litteraturen om nyckeltal som verktyg för att indikera konkurs. 

Andersson (2001) Analyserade 25 nyckeltal där 16 visade sig viktigare än andra. 

Engström (2002) Listar nyckeltal som har bedömts som användbara för att indikera betalningsoförmåga. 

Svensson (2003) Visar att kreditbedömare anser att nyckeltal är den näst viktigaste faktorn efter tidigare prestationer 
vid kreditgivning till små och medelstora företag. Särskilt viktiga var de som avspeglade likviditet och 
solvens. 

Charitou et al. 
(2004) 

Redogörelse kring användning av nyckeltal i tidigare forskning. 

Hagberg (2006) Analyserar 11 nyckeltal i 3 kategorier. Jämför nyckeltal i bolag med över 50 anställda som gått i konkurs 
under tidsperioden 1998-2003 med bolag som inte gjort det. Visar att tio av de elva undersökta 
nyckeltalen kan förutspå en konkurs och hur många år innan konkurstillfället som respektive nyckeltal 
visar signifikanta skillnader mellan bolag som skulle gå i konkurs och de som inte gjorde det. 

Jin et al. (2011) Undersökte banker som gått i konkurs under den senaste finanskrisen och vilka nyckeltal som kunde 
användas vid konkursprediktion. Studien resulterade i sex mått som kunde förutspå konkurserna. 
Eftersom detta endast relaterar till banker är resultatet inte relevant för vår studie. 
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KRITIK MOT DENNA TYP AV STUDIER 

Det har framförts kritik som riktats mot forskningsområdet konkursprediktion. Kritiken handlar 

bland annat om att ämnet saknar en generell underliggande ekonomisk teori och teoretisk grund 

(Scapens et al., 1981; Foster, 1986; Renart 2003). Enligt Hagberg (2006) så är detta nödvändigtvis 

inte ett problem då avsaknaden av ekonomisk teori delas med andra delar av företagsekonomisk 

forskning. Konkursprediktionsforskning är empiriskt grundad och söker samband och 

regelbundenheter. Forskningens värde finns i att minska friktionen i kreditmarknaden genom 

frambringandet av verktyg som kan användas för att minska kreditförluster och bidrar till 

redovisningens användbarhet. (Hagberg, 2006)  

Fitzgerald (2006) menar att det finns tre faser där det går att identifiera att ett företag kommer gå 

i konkurs. Den tredje fasen är information från redovisningen. Fitzgerald menar att redovisningen 

baseras på historiska värden med en retroperspektiv karaktär (jämför Foster, 1986) och att denna 

har väldigt små möjligheter att förutspå ett bolags utveckling över en längre tidshorisont. Även 

Argenti (1976) framför liknande kritik när han poängterar att nyckeltal endast är symptom på 

företagsmisslyckande och därför inte kan förklara orsaken till varför företagen går i konkurs. 

Appiah (2011) sammanfattar vidare en del av kritiken mot denna typ av forskning enligt följande 

fem punkter: (1) ett flertal antaganden görs ofta angående insamlade data, dess tolkning och den 

metod som används, (2) det historiska redovisningsdata som används i publicerade redovisningar 

gör det svårt att upprepa identifierade korrelationer, (3) konkursprediktionen görs med hjälp av 

redovisningsdata som lider av flertal begränsningar, (4) (makro)ekonomiska förhållanden 

påverkar en stor del av förklaringen till varför bolagen går i konkurs men tas inte i tillräckligt stor 

hänsyn vid konkursprediktion och (5) det finns ett inneboende problem med 

redovisningsinformation som kan manipuleras av bolagen för att undvika svaghetssignaler till 

allmänheten. Mensah (1984) menar i likhet med den fjärde kritiserade punkten från Appiah 

(2011) att forskare ofta sätter ihop flera års data utan att ta hänsyn till underliggande ekonomiska 

faktorer för de undersökta åren.  
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IV. METOD 

I detta avsnitt presenterar vi den metod vi använt för att utföra våra statistiska test samt hur vi 

gått tillväga för att utföra vår studie, välja bolag att studera samt vilka nyckeltal som vi valt att 

använda. 

OPERATIONALISERING 

För att undersöka om finanskrisen påverkat konkursprediktion med hjälp av nyckeltal under 

tidsperioden kommer vi att använda oss av ett statistiskt tillvägagångssätt. Vi kommer att 

undersöka två populationer; där ena populationen består av bolag som gått i konkurs och den 

andra populationen består av bolag som inte gått i konkurs. Inom populationerna kommer de 

enskilda bolagens redovisning användas för att räkna ut nyckeltal för varje enskilt bolag. 

Nyckeltalen kommer därefter att behandlas i Microsoft Office Excel och statistiska tester 

genomförs med hjälp av statistikprogrammet Minitab för att se om det finns en signifikant 

skillnad mellan populationerna. Ett sista steg blir att jämföra resultaten i studien med tidigare 

studier som genomförts för att se om de statistiska resultaten skiljer sig åt. 

De metoder som använts vid konkursprediktion i tidigare studier har varit av varierande art. De 

sammanfattas bland annat av Charitou, et al. (2004).  Vi kommer likt Hagberg (2006) att använda 

oss av både ett parametriskt test (t-test) och ett icke-parametriskt test (Mann-Whitney U-test) när 

vi jämför populationerna. Detta eftersom det parametriska testet är starkare än det icke-

parametriska testet men kräver normalfördelad data. Då vi inte kan vara säkra på om våra data är 

normalfördelade, ger en användning av båda testen en möjlighet att utvärdera resultatet trots 

ovetskapen om normalfördelning. Båda testen är av liknande art och utmynnar i ett p-värde som 

visar hur stor statistisk sannolikhet det är att de båda urvalen tillhör samma population. Ju mindre 

värde som p-värdet antar desto större är den statistiska bevisningen att populationerna skiljer sig 

åt (Hagberg, 2006). Med utgångspunkt från statistisk praxis utgår vi från att populationerna 

signifikant skiljer sig åt då p-värdet<0.05 vilket alltså innebär att det med 95 procent sannolikhet 

rör sig om två olika populationer och att det därmed finns en signifikant skillnad i nyckeltalen 

mellan grupperna. 

Vid nyckeltalsanalysen kommer vi likt Beaver (1966) använda oss av univariat analys. 

Anledningen till valet av denna metod är av både praktiska och objektiva skäl. Detta eftersom vi 

valt att både testa nyckeltal som förekommer i tidigare studier men också nyckeltal som inte är 

lika vanligt förekommande. Till skillnad från bland annat Altman (1968) och Hagberg (2006) 

använder vi inte multivariat diskriminantanalys (MDA). Skillnaden mellan de båda analyssätten är 
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att univariat analys testar nyckeltalen mot varandra enskilt utan hänsyn till övriga nyckeltal medan 

MDA testar nyckeltalen i en såkallad Z-scoremodell där de olika nyckeltalen viktas inom 

modellen. Det är därmed problematiskt att använda MDA då nyckeltalen objektivt ska viktas 

inom modellen (Altman, 2000). 

AVGRÄNSNING 

Vi har valt att undersöka samtliga svenska bolag som under konkurstillfället hade över 50 

anställda i sitt senaste bokslut. Det är den indelning som SCB (Statistiska Centralbyrån1) använder 

vid särskiljning av företag utifrån storlek där denna grupp är den största typen av företag. 

Avgränsningen i bolagsstorlek grundar sig i att mängden bolagskonkurser i mindre bolag är för 

många för att kunna studeras närmare i en studie av denna omfattning. Vidare finns en risk att 

små bolag har en kortare livslängd och mer otydlig redovisning. Detta skapar problem i att se 

trender över tid och räkna fram nyckeltal. Eftersom syftet med studien är att undersöka 

finanskrisens inverkan på redovisningen så har vi valt bolag som gått i konkurs under 2010 eller 

2011. För att täcka in finanskrisen i den observerade tidsperioden så är det de fem senaste 

boksluten som vi studerar. Anledningen till att vi inte studerar bolag som gick i konkurs under 

2009 är att finanskrisen fortfarande pågick under 2009. Dessa bolag saknar i regel även data från 

årsredovisningar publicerade efter finanskrisens start och det blir därför omöjligt att mäta krisens 

effekter. För att testa huruvida nyckeltalen skiljer sig mellan de två populationerna som ska 

undersökas så sker jämförelsen under en femårsperiod innan konkursen från t-1 till t-5. 

Anledningen till att en femårsperiod har valts är eftersom detta gjorts i ett flertal tidigare studier 

alltifrån Beaver (1966) till Hagberg (2006). Det blir alltså två tidsperioder med bokslut, år 2005 till 

2009 samt år 2006 till 2010. Dessa konsolideras och bildar tillsammans tidsperioden t-1 till t-5 där 

t-1 motsvarar det senaste bokslutet. 

DATAINSAMLING OCH BORTFALL 

Det totala antalet bolagskonkurser i Sverige under år 2010 och 2011 var 14775 bolag. Majoriteten 

av dessa var väldigt små bolag med inga eller väldigt få anställda. Eftersom avgränsningen i 

studien var bolag med över 50 anställda så minskade urvalet till 65 bolag. Denna information 

hämtades från SCB:s register över bolag och vi bedömer att informationen hämtad därifrån har 

hög validitet och reliabilitet.  

                                                 

1 För mer information om SCB besök www.scb.se 
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Datan som tillhandahölls från SCB visade endast antalet bolag som gick i konkurs med indelning 

efter antalet anställda. På grund av statistiksekretessen kunde vi varken erhålla bolagens namn 

eller organisationsnummer från SCB. Vi kontaktade därför UC AB som är ett bolag som ägs av 

sex banker (SEB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, Danske Bank och Länsförsäkringar) och 

som är marknadsledande för att hjälpa banker, finansbolag och kreditgivare med information på 

den svenska kreditmarknaden. 2  De data vi fick från UC utmynnade i organisationsnummer, 

företagsnamn, antal anställda, ort och konkursdatum för 58 bolag (informationen återfinns i 

Bilaga 1). Vad som hände med de resterande 7 bolagen är något vi inte har möjlighet att 

undersöka eftersom vi inte kan stämma av informationen från UC med databasen från SCB. En 

trolig förklaring till diskrepansen är användandet av olika metoder att bedöma konkursdatumet, 

alternativt tillgången på data. Vi bedömer dock att bortfallet inte har en större inverkan på 

studien och våra data som trots bortfallet omfattar 89,2 procent av de totalt 65 konkursbolagen. 

Av de 58 bolag vi fått från UC AB valde vi slutligen att använda endast 51 av dessa vilket innebär 

ytterligare bortfall på 7 bolag. Anledningen till bortfallet för 6 av bolagen var dess korta livslängd, 

som gjorde dem problematiska att analysera. I ett fall berodde bortfallet på att bolaget på grund 

av sin storlek inte hade någon rättvisande jämförelsepopulation att matcha med. En lista på 

samtliga bortfall återfinns i Bilaga 3. En annan typ av bortfall av data som finns i materialet är i de 

fall då konkursbolagen funnits i mindre än fem år men ändå bedömts analyserbara för de år som 

bolaget varit aktivt eller om data för ett specifikt nyckeltal saknas för ett visst företag under ett 

visst år. Detta bortfall skiljer sig mellan nyckeltalen och det sammanlagda antalet observationer 

redovisas för respektive nyckeltal i Bilaga 4. 

Vid valet av den jämförande populationen har vi för varje konkursbolag sökt upp dess SNI-koder 

och jämfört bolaget med bolag som inte gått i konkurs med samma SNI-koder. SNI står för 

Svensk Näringsgrensindelning och bygger på en europeisk standard för branschindelning av 

bolag.3 Eftersom det finns ett flertal bolag som klassificeras under samma SNI-kod har urvalet 

därefter skett efter antalet anställda så att konkursbolaget matchas med ett bolag som har en 

liknande storlek klassificerat som antalet anställda. Den optimala matchningen hade varit två 

identiska bolag i alla avseenden beträffande verksamhet och antalet anställda men där det ena 

företaget gått i konkurs medan det andra inte gjort det. Eftersom våra matchningar aldrig 

kommer representera en exakt identisk motsvarighet har vi försökt minska felmarginalerna 

genom att varje konkursbolag matchas med två bolag som inte gått i konkurs. Den slutliga 

                                                 

2 För mer information om UC besök www.uc.se 
3 För mer information om SNI besök www.scb.se  
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jämförelsepopulationen består därför av dubbelt så många icke-konkursbolag som konkursbolag. 

För de bolag som saknat SNI-nummer har vi jämfört konkursbolagets verksamhetsbeskrivning 

med SCB:s databas över samtliga SNI-nummer. När vi därefter funnit det SNI-nummer som vi 

ansett bäst sammankopplat med konkursbolaget gjorde vi på samma sätt som vid de fall då SNI-

nummer fanns tillgängliga för att finna liknande bolag. Vid de fall då konkursbolagen hade fler än 

ett SNI-nummer valde vi det SNI-nummer som vi ansåg bäst återkopplas till konkursbolagets 

beskrivning av sin verksamhet och sitt ändamål. Med andra ord har den jämförande populationen 

alltså valts så att varje konkursbolag matchas med två bolag som inte gått i konkurs men som i så 

stor utsträckning som möjligt bedrivit samma typ av verksamhet och haft lika många anställda 

oavsett om SNI-nummer funnits tillgängligt eller inte. 

Det slutliga steget i datainsamlingen var att för varje konkursbolag och varje icke-konkursmässigt 

bolag gå igenom bolagens resultat- och balansräkningar över den valda tidsperioden. Vi har ur 

denna information fått fram de valda nyckeltalen som delades in i två populationer. 

Populationerna testades därefter mot varandra år för år så att all data från t-1 bland 

konkursbolagen jämfördes med data för t-1 för de bolag som inte gått i konkurs. På samma sätt 

jämförde vi de resterande tidsobservationerna med varandra. Eftersom två statistiska test 

utfördes separat så gjordes således 10 statistiska test per valt nyckeltal vilket resulterade i totalt 

260 separata statistiska test eftersom vi valt att testa 26 nyckeltal enligt nedan. 

METODKRITIK  

På samma sätt som Beaver (1966) använder vi oss av univariat analys av nyckeltalen i vår studie 

där varje nyckeltal jämförs separat. Altman (1968) visade i sin studie att multivariat 

diskriminantanalys (MDA) genom den såkallade Z-scoremodellen gav ett tydligare resultat än vad 

den univariata analysen gjorde för att förutspå konkurser.  Kritiken som riktas mot univariat 

analys är att vissa nyckeltal kan ge motsatta signaler medan MDA samtidigt tar flera nyckeltal i 

beaktning för att utvärdera huruvida företagen kommer att gå i konkurs eller inte. Inom univariat 

analys kan exempelvis dålig lönsamhet antyda en potentiell konkurs men om likviditeten 

samtidigt är hög kanske inte situationen för det analyserade bolaget tas seriöst (Altman, 1968, 

2000). Svårigheten med att använda sig av MDA med Z-scoremodellen är enligt Altman (2000): 

1) Valet av de nyckeltal som bäst kan förutspå konkurser. 

2) Valet av de vikter som varje valt nyckeltal ska ha. 

3) Hur vikterna objektivt ska bestämmas. 
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Eftersom en av våra hypoteser som vi ska testa rör huruvida det finns ytterligare nyckeltal som 

kan vara av vikt vid den senaste finanskrisen är det svårt att använda sig av MDA eftersom vi 

varken vet vilka nyckeltal som är viktigast att analysera eller hur dessa objektivt ska viktas. Om vi 

endast hade valt att testa nyckeltal som använts i tidigare studier så hade dock MDA genom  

Z-scoremodellen varit ett alternativ till univariat analys. Mensah (1984) visar dock att valet av 

metod inte är så enkelt eftersom träffsäkerheten på konkursprediktionsmodeller skiljer sig åt i 

olika makroekonomiska situationer och att även olika modeller är olika bra för olika typer av 

bolag inom samma makroekonomiska situation. Laitinen & Kankaanpaa (1999) testade sex olika 

metoder för att förutspå konkurser och fann endast signifikant skillnad mellan två av dessa för 

period t-1. Studien visar att det inte finns någon modell som var överlägset bättre än någon annan 

och att träffsäkerheten mellan metoderna varierar (ibid). 

Det går vidare att kritisera vår undersöknings val av urval. Eftersom vi gör en kvantitativ studie 

kan det eventuellt anses stramt att endast analysera 51 konkursbolag. För att få ett tydligare 

statistiskt resultat håller vi med om att det vore bättre med ett större antal konkursbolag att 

analysera. Problemet är att det för tidsperioden inte fanns fler bolag att analysera och att denna 

studie, bortsett från bortfallen, är en totalundersökning av de svenska bolag med över 50 

anställda som gick i konkurs för dessa två år vilket är samma avgränsning som gjorts i den senaste 

svenska studien om ämnet (Hagberg, 2006). Eftersom vi ämnar studera den inverkan som 

finanskrisen hade på konkursprediktion med nyckeltal i Sverige är det diskuterbart huruvida det 

är lämpligt att analysera bolag för andra tidsperioder än de valda.  Vi anser med bakgrund av detta 

att vårt urval inte är för litet för att användas i denna studie. Sammantaget analyseras 153 bolag 

över fem år vilket med hänsyn till bortfall som mest ger 749 enskilda observationer för varje 

nyckeltal (se Bilaga 4 för antalet observationer per nyckeltal och år). 

VAL AV NYCKELTAL 

De nyckeltalen som används i denna studie tar till viss del sin grund i tidigare forskning. Det är 

nödvändigt då vi ska undersöka om den senaste finansiella krisen påverkat nyckeltalen. 

Undersöker vi nyckeltal som redan används i studier får vi en bra jämförelse för detta. Av 

anledningen av att vi även ska testa om huruvida andra nyckeltal var signifikanta 

konkursprediktionsverktyg under den senaste finanskrisen har vi dock valt att utöver nyckeltal 

som använts i tidigare studier även utöka valet av nyckeltal till mått som inte visat tydligt resultat i 

tidigare studier och i många studier inte testats. Vid valet av vilka nyckeltal som vi valt att testa 

har vi skapat sex olika kategorier där det för varje kategori ska finnas minst ett nyckeltal som vi 

testar och därefter analyserar. På så sätt får vi med säkerhet med oss en bredd av nyckeltal som 



20 
 

testar olika delar av bolagens verksamhet. De sex kategorier vi identifierat är avkastningsstruktur, 

kapitalstruktur, likviditetsmått, intäkts- och kostnadsstruktur, utvecklingstal samt ekonomiska 

samband och styrmodeller. Inom vissa kategorier har vi valt att utöka antalet nyckeltal för att 

testa olika delar av bolagets verksamhet. Detta gäller exempelvis för kategorin kapitalstruktur som 

är en kategori som innehåller nyckeltal som visat hög signifikans i tidigare studier (se Tabell 1). 

Inom denna har vi av anledning av vår problematisering även valt att inkludera nyckeltal såsom 

kundfordringar genom omsättning samt lager genom omsättning eftersom detta då både testar finansiella 

och reella tillgångar bland bolagen. Detta är relevant med bakgrund till resultatet från Campello et 

al. (2010) som visade att inte endast finansiella tillgångar men också reella tillgångar påverkades 

bland de bolag som fått problem under finanskrisen men också utifrån Mensah (1984) som visar 

att dessa typer av nyckeltal bör vara användbara i denna typ av makroekonomiska lägen. 

Följaktligen har 26 nyckeltal identifierats som intressanta att analysera och dessa presenteras kort 

nedan indelat efter kategori och sammanfattas i Tabell 3. 

 

TABELL 3 – VALDA NYCKELTAL  

KAPITALSTRUKTUR AVKASTNINGSSTRUKTUR 

Soliditet Avkastning på eget kapital 

Kapitalets omsättningshastighet  Avkastning på totalt kapital 

Rörelsekapital/omsättning  EBIT/tillgångar 

Kundfodringar/omsättning  Skuldränta  

Kortfristiga skulder/omsättning  Rörelsemarginal 

Lager/omsättning Avkastning på operativt kapital 

Skuldsättningsgrad Vinst/skulder 

Räntetäckningsgrad  

 Skulder/eget kapital LIKVIDITETSMÅTT 

Riskbuffert totalt kapital  Kassalikviditet 

Riskbuffert syss kapital Likv. medel/omsättning 

 

Rörelsekapital/tillgångar 

EKONOMISKA SAMBAND OCH STYRMODELLER 

 DuPont-modellen INTÄKTS- OCH KOSTNADSSTRUKTUR 

Vinstmarginal Omsättning per anställd  

 

Rörelseresultat per anställd  

UTVECKLINGSTAL 

 Förändring av omsättning  
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KATEGORI 1: AVKASTNINGSSTRUKTUR 

Avkastning på eget kapital (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002; Håkansson, Lundqvist, 

Rydin & Wiberg 2003)  

Avkastning på det egna kapitalet är ett väsentligt nyckeltal vid bolagsvärdering. Talet visar hur 

stor ett bolags vinst är jämfört med dess egna kapital och berör alltså lönsamheten på det kapital 

som finansierats av ägarna. Måttet visar alltså med vilken hastighet det egna kapitalet ökar och ger 

en indikation om vilken expansionstakt bolaget kan ha. Nyckeltalet räknas ut genom att ta 

resultatet efter skatt dividerat på det egna kapitalet vid årets slut. 

                             
              

            
 

 

Avkastning på totalt kapital (Wallin, 2005) 

Avkastning på det totala kapitalet visar hur stor ett bolags vinst är jämfört med det totala kapitalet 

och berör alltså lönsamheten på tillgångarna i bolaget. Nyckeltalet räknas ut genom att ta 

resultatet efter skatt dividerat på tillgångarna alternativt det egna kapitalet plus skulderna vid årets 

slut. 

                             
              

                
 

Skuldränta (Wallin, 2005) 

Skuldräntan är de finansiella kostnaderna i procent av totala skulder. Nyckeltalet visar på hur stor 

ränta bolaget har på de nuvarande lånen. En låg (hög) ränta förknippas med lägre (högre) risk för 

kreditförluster. 

 

Rörelsemarginal (Wallin, 2005) 

Rörelsemarginalen visar rörelseresultat efter avskrivningar som en procentsatts av omsättningen. 

Nyckeltalet anger hur stor andel i procent som blir kvar som vinst efter att räntor och skatt 

betalas. 

 

Avkastning på operativt kapital (Wallin, 2005) 

Avkastning på operativt kapital visar bolagets avkastning utan att ta hänsyn till finansieringen eller 

de finansiella tillgångarna. Nyckeltalet beräknas genom att dividera resultatet före finansiella 

intäkter och kostnader med genomsnittligt operativt kapital. 
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EBIT/tillgångar (Dimitras et al., 1996; Hagberg, 2006) 

Detta nyckeltal visar bolagets lönsamhet utan hänsyn till räntekostnader och skatter. 

EBIT/tillgångar mäter bolagets avkastningsförmåga med hänseende till dess totala tillgångar. 

 

Vinst/skulder (Wallin, 2005) 

Detta nyckeltal mäter ett bolags avkastning i förhållande till dess totala skulder. 

 

KATEGORI 2: KAPITALSTRUKTUR 

Soliditet (Thomasson, Arvidsson, Lindqvist, Larson & Rohlin, 2006; Wallin, 2005; Berk & 

DeMarzo, 2011) 

Soliditeten visar till vilken grad ett bolags tillgångar utgörs av företagets egna kapital. Nyckeltalet 

visar alltså bolagets finansiella ställning och ger en indikation på hur mycket lån företaget kan ta 

upp i framtiden. En hög (låg) soliditet betyder att bolaget är lågt (högt) belånat. Ju mer eget 

kapital (högre soliditet) ett företag har desto bättre klarar sig företaget när marknaden är riskfylld 

vilket är väldigt intuitivt eftersom bolaget då förlitar sig på egna medel till större grad och inte är 

lika beroende av lån som finansieringsmetod. Nyckeltalet räknas ut genom att ta det egna 

kapitalet dividerat med balansomslutningen (eget kapital + skulder). 

           
            

                
 

Kapitalets omsättningshastighet (Wallin, 2005) 

Kapitalets omsättningshastighet är bolagets omsättning dividerat på balansomslutning. 

Nyckeltalet anger hur stor omsättningen är i relation till de totala tillgångarna och visar hur 

effektivt bolag använder sitt kapital i verksamheten. Hög (låg) omsättningshastighet betyder att 

bolaget binder mindre (mer) kapital i förhållande till omsättningen. Hög omsättningshastighet ses 

som positivt. 

 

Rörelsekapital/omsättning (Wallin, 2005) 

Företagets tillgängliga rörelsekapital beräknas som skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder). Rörelsekapital dividerat 

med omsättningen visar hur stor del av omsättningen som binds i rörelsekapital. Nyckeltalet 

används ofta för att uppskatta kapitalbehov vid en expansion av ett företags verksamhet. 

(Exklusive kapitalbehov för investeringar i maskiner, inventarier m.m.)  

 

Kundfodringar/omsättning (Wallin, 2005) 

Hur stor procentuell del av omsättningen som utgörs av kundfodringar. 
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Kortfristiga skulder/omsättning (Wallin, 2005)  

Hur stor procentuell del av omsättningen som utgörs av kortfristiga skulder. 

 

Lager/omsättning (Wallin, 2005) 

Hur stor procentuell del av omsättningen som utgörs av lagret. 

 

Skuldsättningsgrad (Beaver, 1966; Dimitras, Zanakis & Zopunidis, 1996) 

Skuldsättningsgraden visar bolagets skulder i förhållande till tillgångarna. Nyckeltalet visar alltså 

bolagets finansiella ställning och ger en indikation på hur mycket lån företaget kan ta upp i 

framtiden. Nyckeltalet räknas ut genom att ta skuldsättningen dividerat med balansomslutningen 

(eget kapital plus skulder eller total mängd tillgångar). 

                    
              

                
 

 

Räntetäckningsgrad (Wallin, 2005) 

Räntetäckningsgraden är rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med 

finansiella kostnader. Nyckeltalet anger bolagets förmåga att betala eller ”täcka” sina 

räntekostnader. Om räntetäckningsgraden är större (mindre) än 1 gör bolaget ett positivt 

(negativt) resultat efter finansiella kostnader. Är räntetäckningsgraden exakt 1 gör bolaget ett 

nollresultat  

 

Riskbuffert totalt kapital (Wallin, 2005) 

Riskbuffert totalt kapital visar skillnaden i procentenheter mellan avkastning på totalt kapital och 

skuldräntan. Nyckeltalet visar om bolagets räntabilitet på totalt kapital överstiger skuldräntan.  

 

Riskbuffert sysselsatt kapital (Wallin, 2005) 

Riskbuffert sysselsatt kapital är skillnaden i procentenheter mellan avkastning på sysselsatt kapital 

och skuldräntan. Sysselsatt kapital är balansomslutningen minus icke räntebärande skulder. 

Nyckeltalet visar om bolagets räntabilitet på sysselsatt kapital överstiger skuldräntan. Skillnaden 

till riskbuffert totalt kapital är att nyckeltalet endast tar hänsyn till de skulder som bolaget betalar 

ränta på.  
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Skulder/eget kapital (Hagberg, 2006) 

Skulder genom eget kapital visar bolagets skuldsättning i förhållande till det egna kapitalet och är 

ett mått relaterat till skuldsättningsgraden.  

 

KATEGORI 3: LIKVIDITETSMÅTT 

Kassalikviditet (Wallin, 2005) 

Kassalikviditet är omsättningstillgångar (exklusive lager samt pågående arbeten) som 

procentandel av kortfristiga skulder. Nyckeltalet anger bolags kortsiktiga betalningsförmåga. En 

hög (låg) kassalikviditet betyder en högre (lägre) betalningsförmåga. 

 

Likvida medel/omsättning (Wallin, 2005)  

Hur stor procentuell del av omsättningen som utgörs av likvida medel. 

 

Rörelsekapital/tillgångar (Wallin, 2005) 

Rörelsekapital genom totala tillgångar är ett likviditetsmått där rörelsekapitalet sätts i relation till 

tillgångarna. 

KATEGORI 4: INTÄKTS- OCH KOSTNADSSTRUKTUR 

Omsättning per anställd (Wallin, 2005) 

Omsättning per anställd visar hur mycket företaget säljer per anställd. En hög (låg) omsättning 

per anställd i samband med positiv vinstmarginal betyder att bolaget intäkter är högre (lägre). 

 

Rörelseresultat per anställd (Wallin, 2005)  

Rörelseresultat per anställd visar hur mycket företaget tjänar per anställd innan avskrivningar, 

skatt och räntor betalats. Ett högt (lågt) rörelseresultat per anställd menar att bolaget tjänar mer 

(mindre) per anställd. 

 

KATEGORI 5: UTVECKLINGSTAL 

Förändring av omsättning (Wallin, 2005)  

Den procentuella ökningen i omsättning från föregående år. En hög (låg) positiv förändring av 

omsättning översätts till högre (lägre) tillväxt. 
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KATEGORI 6: EKONOMISKA SAMBAND OCH STYRMODELLER 

DuPont-modellen (Feroz, Kim & Raab, 2003) 

DuPont-modellen är ett lönsamhetsmått och består av två delar, en resultatdel samt en kapitaldel. 

Sambandet är: avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital) = vinstmarginal * kapitalets 

omsättningshastighet.  

 

Vinstmarginal (Wallin, 2005) 

Vinstmarginalen är vinsten efter skatt som en procentsatts av omsättningen. Talet visar hur stor 

del av omsättningen som går till vinst. 

HANTERING AV EXREMVÄRDEN 

Eftersom nyckeltal ofta är diverse kvotmått så är de väldigt känsliga för avvikande siffror i 

redovisningen. Dessa avvikelser kan skapa extremvärden i nyckeltalen som räknas fram. 

Problemet med extremvärden är att de kan snedvrida medelvärdet för nyckeltalen väsentligt 

vilket i sin tur snedvrider de statistiska testerna. Extremvärdena kan hanteras på olika sätt. 

Antingen tas extremvärdet bort helt, eller så sätts ett gränsvärde på ”x” standardavvikelser från 

medelvärdet (Hagberg, 2006). Vi har valt den senare metoden och då endast ersatt de såkallade 

avlägsna uteliggarna som tydligt påverkat medelvärdet på ett sätt som annars gör resultatet 

missvisande. Hade det första alternativet valts hade det inneburit att färre observationer hade 

erhållits vilket skulle påverka jämförelsen på ett orättvisande sätt eftersom extremvärdena 

representerar faktiska observationer. Vi har därför i likhet med Hagberg (2006) använt oss av ett 

gränsvärde tre standardavvikelser från medelvärdet vid hantering av extremvärden. Effekten av 

hanteringen blir en mindre spridning bland observationerna och ett tydligare mönster inom 

populationerna. Detta ökar även signifikansen för de statistiska test som gjorts även om detta i 

vissa fall endast utgjorde en marginell skillnad. I vårt resultat nedan redovisar vi endast de 

justerade värdena.  
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V. RESULTAT 

I denna del redovisas resultatet från vår undersökning. Nyckeltalen är indelade efter kategorier 

och redovisas i tabeller där de blå värdena visar signifikanta resultat där p<0.05. I samtliga 

tabeller redovisas resultatet för de båda statistiska testen efter justeringar för extremvärden. För 

mer utförlig redovisning av respektive nyckeltal hänvisas till Bilaga 4. För att underlätta för 

läsaren och skapa tydlighet i tabellerna som redovisar resultaten är signifikanta p-värden fetstilta. 

 

TABELL 4 - AVKASTNINGSSTRUKTUR (P-VÄRDEN) 

  Period t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 

Avkastning på eget 
kapital 

T-test 0,270 0,065 0,039 0,612 0,596 
M-W U-
test 

0,011 0,008 0,125 0,547 0,149 

Avkastning på totalt 
kapital 

T-test 0,000 0,000 0,019 0,073 0,013 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,044 0,011 0,001 

Avkastning på 
operativt kapital 

T-test 0,460 0,057 0,401 0,303 0,333 
M-W U-
test 

0,007 0,011 0,462 0,218 0,466 

EBIT/tillgångar 
T-test 0,000 0,000 0,021 0,106 0,019 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,000 0,036 0,017 

Rörelsemarginal 
T-test 0,000 0,000 0,026 0,314 0,000 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,017 0,002 0,000 

Skuldränta 
T-test 0,001 0,022 0,039 0,384 0,232 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,001 0,929 0,087 

Vinst/skulder 
T-test 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 

 

Bland avkastningsstrukturmåtten kan vi i Tabell 4 utläsa att det huvudsakligen är nyckeltalen avkastning 

på totalt kapital, rörelsemarginal, EBIT genom tillgångar samt vinst genom skulder som visar tydligt signifikant 

resultat redan fem år innan konkurstillfällena. De enda undantagen för signifikans är för t-testen för 

perioden t-4 bland tre av dessa nyckeltal. Även skuldränta visar ett tydligt signifikant resultat tre år 

innan konkurstillfället. De övriga två måtten, avkastning på eget kapital samt avkastning operativt kapital 

visar inte signifikant resultat med det parametriska testet medan det icke-parametriska testet visar 

signifikant resultat två år innan konkurstillfället för båda måtten. 
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TABELL 5 - KAPITALSTRUKTUR 

  Period t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 

Kapitalets 
omsättningshastighet 

T-test 0,041 0,100 0,066 0,170 0,405 
M-W U-
test 

0,042 0,036 0,061 0,151 0,770 

Kortfr. skulder/ 
omsättning 

T-test 0,238 0,015 0,152 0,744 0,492 
M-W U-
test 

0,004 0,003 0,043 0,183 0,142 

Kundfodringar/ 
omsättning 

T-test 0,963 0,393 0,085 0,214 0,087 
M-W U-
test 

0,784 0,627 0,090 0,236 0,028 

Lager/ omsättning 
T-test 0,994 0,440 0,619 0,463 0,928 
M-W U-
test 

0,948 0,331 0,770 0,939 0,846 

Riskbuffert sysselsatt 
Kapital 

T-test 0,576 0,002 0,141 0,381 0,684 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,029 0,528 0,281 

Riskbuffert totalt 
kapital 

T-test 0,000 0,000 0,005 0,053 0,009 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,008 0,009 0,000 

Räntetäckningsgrad 
T-test 0,009 0,001 0,186 0,021 0,011 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,001 0,015 0,000 

Rörelsekapital/ 
omsättning 

T-test 0,001 0,021 0,172 0,594 0,682 
M-W U-
test 

0,000 0,001 0,029 0,225 0,487 

Skulder/EK 
T-test 0,066 0,038 0,008 0,594 0,415 
M-W U-
test 

0,043 0,000 0,000 0,007 0,001 

Skuldsättningsgrad 
T-test 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Soliditet 
T-test 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Som Tabell 5 visar så är signifikansen bland kapitalstruktursmåtten av varierande karaktär. Det absolut 

tydligaste resultatet finns hos måttet soliditet och skuldsättningsgrad där de statistiska testen visade nära 

en hundraprocentig signifikant skillnad redan fem år innan konkurstillfället. Andra väldigt signifikanta 

mått är riskbuffert totalt kapital, räntetäckningsgrad samt skulder genom eget kapital även om måtten för alla år 

inte var signifikanta med det parametriska testet. Kortfristiga skulder genom omsättning, riskbuffert sysselsatt 

kapital samt rörelsekapital genom omsättning är även signifikanta från t-3 om än inte fullständigt med det 
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parametriska testet. Kapitalets omsättningshastighet var på liknande sätt signifikant ett till två år innan 

konkurstillfället medan kundfordringar genom omsättning samt lager genom omsättning inte visar signifikans. 

TABELL 6 - LIKVIDITETSMÅTT 

  Period t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 

Kassalikviditet 
T-test 0,000 0,000 0,007 0,418 0,422 
M-W U-
test 

0,000 0,001 0,065 0,733 0,398 

Likvida medel/ 
omsättning 

T-test 0,000 0,000 0,008 0,084 0,017 
M-W U-
test 

0,001 0,001 0,007 0,162 0,013 

Rörelsekapital/ T-test 0,000 0,000 0,011 0,220 0,108 

tillgångar M-W  0,000 0,000 0,030 0,371 0,281 
 

Rörelsekapital genom tillgångar och kassalikviditet visade signifikant resultat tre år innan konkurstillfället 

med undantag från en observation för t-3 som dock inte var långt ifrån signifikant. Det tydligaste 

resultatet bland likviditetsmåtten är dock likvida medel genom omsättning som visar ett signifikant resultat 

från t-5 även om detta inte gällde för t-4.  

TABELL 7 - INTÄKTS- OCH KOSTNADSSTRUKTUR 

  Period t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 

Omsättning per 
anställd 

T-test 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rörelseresultat per 
anställd 

T-test 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

 

Bland nyckeltalen som redovisade intäkts- och kostnadsstruktur genom att mäta omsättning och 

resultat per anställd var resultaten helt signifikanta för båda nyckeltalen under samtliga år vilket 

redovisas i Tabell 7 ovan. 

TABELL 8 - UTVECKLINGSTAL 

  Period t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 

Förändring av 
omsättning 

T-test 0,381 0,174 0,001 0,025 0,933 
M-W U-
test 

0,012 0,872 0,000 0,002 0,932 
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I Tabell 8 visas resultatet från utvecklingstalet förändring av omsättning vilket är det mått som visar det 

mest oklara resultatet bland alla våra testade nyckeltal. Det går för nyckeltalet inte att utläsa något 

tydligt mönster för hur nyckeltalet ska användas vid konkursprediktion även om nyckeltalet tycks vara 

särskilt signifikant för t-3 och t-4. 

TABELL 9 - EKONOMISKA SAMBAND OCH STYRMODELLER 

  Period t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 

Vinstmarginal 
T-test 0,000 0,001 0,037 0,010 0,000 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,019 0,001 0,000 

DuPont-modellen 
T-test 0,000 0,000 0,012 0,076 0,008 
M-W U-
test 

0,000 0,000 0,027 0,010 0,000 

 

Kategorin ekonomiska samband och styrmodeller visade ett väldigt tydligt resultat med genomgående 

signifikanta värden för vinstmarginalen och nästintill genomgående signifikant värde för du-pont med 

undantag för en observation för t-4 för det parametriska testet. Resultaten illustreras i Tabell 9. 

Slutligen visar tabell 10 en sammanfattande bild av resultaten där de år som kännetecknas av ett 

signifikant resultat för båda statistiska testerna är fetstilta. De nyckeltal som endast visar signifikans 

med ett av testen men för följande år fortsatte visa signifikans har också markerats i tabellen men utan 

fetstil. Däremot har de observationer som för ett enstaka år visat signifikans och därefter inte visat ett 

tydligt signifikant mönster för följande år inte markerats i tabellen. 

TABELL 10 – SAMMANFATTNING 
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I Figur 2 nedan sammanfattas resultatet från Tabell 10 för att visa antalet signifikanta nyckeltalen 

under tidsperioden. Den streckade linjen definieras på samma sätt som de icke-fetstilta markeringarna 

i Tabell 10 och visar från vilken tidsperiod ett signifikant mönster går att utläsa om än inte från båda 

testen. Den andra linjen visar signifikant resultat från båda testen. 

 

FIGUR 2 ANTAL SIGNIFIKANTA NYCKELTAL INNAN KONKURS 
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VI. DISKUSSION 

För att undersöka om finanskrisen har påverkat nyckeltalens förmåga att förutspå konkurser har 

vi valt att jämföra vårt resultat med resultatet från Hagberg (2006). Anledningen till att just denna 

studie är mest relevant att jämföra med är eftersom vi har använt samma avgränsning som 

Hagberg (2006) använde i sin studie (svenska bolag med fler än 50 anställda), vilket skiljer sig från 

övriga studier som oftast testat utländska bolag av andra storleksklassificeringar. Tabell 11 visar 

de nyckeltal som testas i både vår studie och Hagbergs studie samt hur långt innan 

konkurstillfället som det går att utläsa en statistiskt säkerställd skillnad mellan de undersökta 

populationerna. I Hagbergs studie bedöms nyckeltal som signifikanta från och med den 

tidsperiod då resultatet är statistiskt signifikant för ett av testen och därefter följs av år som 

huvudsakligen visar signifikanta testresultat. Med andra ord bedöms ett resultat signifikant från 

exempelvis t-5 även om testen för t-4 inte är signifikanta vilket alltså relaterar till vårt resultat för 

den streckade linjen i Figur 2. För att få ett jämförande resultat redovisas vårt resultat i Tabell 11 

enligt samma premisser och jämförelsen sker alltså inte med hänsyn till den heldragna linjen i 

Figur 2. 

TABELL 11 JÄMFÖRELSE MED HAGBERG (2006) 

  Hagberg  
Vår 

studie Hagberg  
Vår 

studie Hagberg  
Vår 

studie Hagberg  
Vår 

studie Hagberg  
Vår 

studie 

 
T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 

Lika Signinifikanta 
         

  
Skuldsättningsgrad x x x x x x x x x x 
Rörelsekap./tot.tillg.         x x x x x x 
Soliditet x x x x x x x x x x 
Mer signifikanta 

          Kassalikviditet           x   x x x 
EBIT/tillgångar   x x x x x x x x x 
Avk. totalt kapital   x x x x x x x x x 
Skulder/EK           x x x x x 

 

Som tabellen visar har vårt resultat utmynnat i att det under finanskrisen gick att förutspå 

konkurserna i större utsträckning under tidpunkterna t-2 och t-3 vilket korresponderar med 

finanskrisen som var 2008-2009. Fler nyckeltal visade större signifikant skillnad vilket signalerade 

risken för en konkurs tidigare än i resultatet från Hagberg (2006). Även under t-5 gick det att för 

två av nyckeltalen se statistiskt säkerställda diskrepanser mellan populationerna som inte 

återfanns i Hagbergs studie. Tre av måtten visar på likartade resultat i båda studierna och vi ser 

inga tecken på att dessa nyckeltals förmåga att förutspå konkurser förändrades under 

finanskrisen. Sammantaget kan vi utläsa ett tydligare resultat än i Hagbergs studie där fler 

nyckeltal visat signifikant skillnad under finanskrisen. I Hagbergs studie använder han sig av 
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multidiskrimant analys (MDA) som enligt bland annat Altman (1968, 2000) ger bättre 

prediktionsförmåga än univariat analys som vi använder oss av. Trots detta pekar fler nyckeltal 

mot konkurs under t-2 och t-3 än i Hagbergs (2006) studie. Som tidigare påpekats visar dock 

Laitinen & Kankaanpaa (1999) att det inte finns någon modell som är överlägset bättre än någon 

annan och att träffsäkerheten mellan metoderna varierar 

Resultatet av vår studie visar alltså att fler nyckeltal med statistik signifikans skiljer sig mellan 

populationerna än i tidigare studier. Vad detta innebär är att bolag som till slut gick i konkurs och 

bolag som inte gick i konkurs uppvisar en högre grad av skillnader under finanskrisen. 

Skillnaderna mellan bolagen visar sig i redovisningen och uttrycker sig i form av avkastningsmått, 

kapitalstruktursmått och likviditetsmått. Finanskrisen har alltså en starkare påverkan på bolag 

som har ekonomiska och finansiella problem än på bolag som saknar problem. Med andra ord 

pekar vårt resultat på att krisen ökar skillnaderna mellan dessa bolagsgrupper. Orsaken till detta 

fenomen förklarar vi genom två makrofaktorer som påverkar bolagen utifrån konkursteorin. 

Makrofaktorerna är den strama kreditmarknaden och makroekonomiska turbulenser. 

KONKURSTEORIN 

Konkursteorin beskriver valet en kreditgivare har mellan att låta en låntagare med finansiella 

problem gå i konkurs eller sänka räntebördan. En sänkt räntebörda innebär att det låntagande 

bolagets verksamhet kan fortsätta vilket är i kreditgivarens intresse. En konkurs innebär istället en 

kreditförlust för långivaren. Vi bör därför i nyckeltalet skuldränta se en ungefär lika stor 

skuldbörda mellan bolagen som inte gick i konkurs och konkursbolagen vilket innebär att det inte 

bör finnas en signifikant skillnad mellan bolagen. Detta är dock inte fallet, se Bilaga 4. Under t-3, 

t-2 samt t-1 syns en tydlig signifikant skillnad där konkursbolagen betalar en högre skuldränta. 

Detta skulle kunna förklaras med att konkursbolagen enligt teorin har ekonomiska problem vilket 

innebär att rörelsekostnaderna är högre än intäkterna. I detta fall är räntekostnaden inte relevant 

för bolagens överlevnad. Kreditgivaren ska i detta scenario inte sänka räntan för långivaren utan 

istället likvidera bolaget. Detta i och med att bolagets verksamhet förstör kapital för varje år som 

går. Rörelsemarginalen är ett bra mått för att mäta om bolaget har ekonomiska problem då 

nyckeltalet bortser från finansieringskostnader. Nyckeltalet mäter om bolagets rörelse går med 

vinst. Medelvärdet för rörelsemarginalen bland konkursbolagen var för t-1 och t-2 på  

-5,03 respektive -3,13 procent (se Bilaga 4). Bolagen hade dock under t-3 en positiv 

rörelsemarginal på 0,92 procent.  Den höga skuldräntan under t-1 och t-2 förklarar alltså teorin 

med att bolagen hade ekonomiska problem. Kreditgivarna kunde dock ha satt räntan för t-3 på 

en lägre nivå. Konkursbolagen hade trots en positiv rörelsemarginal under t-3 en signifikant 
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högre skuldränta än de aktiva bolagen. Kreditgivarna borde enligt teorin ha satt en lägre 

skuldränta då bolagen fortfarande hade en positiv rörelsemarginal, men detta var inte fallet. 

En alternativ förklaring med tanke på att bolagen under t-3 faktiskt hade en positiv 

rörelsemarginal är att konkursteorin beskriver ett system som kreditgivare inte följer i praktiken. I 

verkligheten så resonerar eventuellt långivare att risken jämfört med avkastningen måste vara på 

samma nivå. De bolag som inte gick i konkurs hade för t-3 en motsvarande rörelsemarginal på 

4,25 procent och det fanns därför en signifikant diskrepans mellan populationerna även om 

rörelsemarginalen inte var negativ för konkursbolagen. En lägre låneränta innebär att risken för 

långivaren eventuellt kan vara högre än den möjliga avkastningen. Om detta är fallet gör 

långivaren en förlustaffär på lång sikt. Kreditgivaren måste alltså veta att risken minskar lika 

mycket som räntesänkningen för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att sänka räntan.  

FÖRKLARING UTIFRÅN EN STRAM KREDITMARKNAD 

Av resonemanget utifrån konkursteorin konstaterades att bolag eventuellt behandlas olika av 

kreditgivare och att en negativ rörelsemarginal gör att kreditgivarna delvis verkar för att bolagen 

ska gå i konkurs genom en högre skuldränta. Detta ligger i linje med Campello et al. (2010) som 

undersökte två grupper av bolag med olika finansiell ställning. Den ena gruppen hade 

ekonomiska problem och därför fick svårt att finansiera sin verksamhet genom begränsad tillgång 

till finansiella medel, vilket innebär att bolagen fick svårt att få lån. De bolag som hade 

begränsade finansiella medel var därför tvungna att skära ned på sina investeringar och sälja av 

reala tillgångar för att överleva. Det som Bäckström & Forsell (2008) påpekade om att även 

solventa bolag kunde gå i konkurs som en konsekvens av likviditetsproblem har vi dock inte sett 

några tecken på eftersom soliditeten och skuldsättningsgraden var de nyckeltal som visade störst 

skillnad mellan populationerna redan från t-5. Att en stram kreditmarknad har haft stor inverkan 

går dock att utläsa genom att likviditetsmåtten var tydligt signifikanta i vår studie. Resultatet kan 

jämföras med undersökningar som gjorts av 1990-talskrisen där Furusten (2009) visade att 

bankernas direkta agerande genom minskad utlåning av likvida medel ledde till bolagskonkurser. I 

jämförelsen med Hagberg (2006) såg vi att kassalikviditet visade signifikans tidigare i vår studie. 

Detta resultat kan jämföras med likvida medel genom omsättning som trots att det var ett 

likviditetsmått gick att utläsa statistiskt signifikanta diskrepanser redan från t-5.  
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FÖRKLARING UTIFRÅN MAKROEKONOMISK INVERKAN 

En makroekonomisk recession kännetecknas av lägre BNP. Det innebär att den aggregerade 

konsumtionen i ett samhälle minskar och det sker lägre försäljning av varor och tjänster till följd 

av en minskad efterfrågan (Mankiw & Taylor, 2008, s. 270-275). 

Med utgångspunkt från Mensah (1984) borde räntetäckningsgrad, likviditetsmått, långsiktiga 

hävstångsmått, kapitalstrukturmått samt mått som mäter fordringarnas och lagrets intensitet visa 

signifikant resultat eftersom vi analyserat en period som kännetecknas av både recession och 

stram kreditmarknad. Likviditetsmåtten är redan behandlade i tidigare avsnitt. För att istället börja 

med de nyckeltal som mäter fordringar och lagret har vi testat två nyckeltal där båda dessa 

balansräkningsposter dividerats med omsättningen. Inget av dessa två mått visade ett signifikant 

resultat och var bland de nyckeltal som visat sämst resultat i vår jämförelse av populationerna. 

Om det var nyckeltal av denna typ som Mensah (1984) åsyftade på så kan vi här inte påvisa att 

hans resonemang stämde i denna kris. Då Mensah (1984) talar om intensiteten för lagret och 

kundfordringar skulle det däremot eventuellt vara mer relevant att analysera lagrets och 

kundfordringarnas omsättningshastighet istället för deras andel av omsättningen. Om dessa 

nyckeltal hade visat signifikant resultat kan vi inte uttala oss om men utifrån de test vi gjort kring 

dessa två balansposter kan vi inte konstatera att de är relevanta vid konkursprediktion i de former 

vi testat dem. Detta ligger i linje med resultat från tidigare studier gjorda i andra 

makroekonomiska omständigheter än finanskrisen där studierna inte tagit upp mått som relaterar 

till dessa balansräkningsposter. Genom en observation av Tabell 1 kan vi se att endast Gibson 

(1983) nämnt att inventarieomsättning och kundfordringarnas omsättningshastighet var relevanta nyckeltal. 

Som tidigare poängterats visar dock inte Gibsons studie vilka nyckeltal som är mest användbara 

för konkursprediktion utan listar istället de nyckeltal som kreditgivare använt vid kreditgivning 

och -bedömning. Andersson (2001) gör en liknande studie i Sverige och där förekommer varken 

lager eller kundfordringar i någon form av nyckeltal som intressant för svenska kreditgivare. 

Som tidigare nämnts visade kapitalstrukturmåtten skuldsättningsgrad och soliditet väldigt tydliga 

resultat. Dessa mått relaterar även till bolagens hävstång. Att även räntetäckningsgraden visat så 

tydligt resultat stämmer överrens med Mensah (1984) trots att nyckeltalet inte finns med i någon 

av de empiriska studierna som vi har med i Tabell 1. Nyckeltalet nämns dock av Andersson 

(2001) som relevant för mått för kreditgivare. 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Orsaken till att konkursmässiga bolag blir mer påverkade av finanskrisen förklarar vi genom 

konkursteorin och hur den strama kreditmarknaden och makroekonomiska turbulenser påverkat 



35 
 

bolagen utifrån teorin. Teorin och de två ovan nämnda faktorerna bildar tillsammans en 

förklarande bild av varför finanskrisen påverkade de konkursmässiga bolagen i större 

utsträckning under finanskrisen. Bolag med finansiella problem enligt konkursteorin påverkas av den 

strama kreditmarknaden och de makroekonomiska turbulenserna som innebär lägre efterfrågan 

på marknaden. Dessa faktorer kan då få bolagen att övergå från finansiella problem till ekonomiska 

problem.  

Riskbuffert totalt kapital är ett nyckeltal som bra sammanfattar konkursteorin och de två faktorerna 

som påverkat bolagen i finanskrisen. Nyckeltalet beräknas som avkastning på totalt kapital minus 

skuldränta och beskriver alltså skuldräntans inverkan på avkastningen på det totala kapitalet. Det 

går att utläsa ett positivt medelvärde för riskbuffert totalt kapital under t-5 och t-4 men ett 

negativt medelvärde under t-3, t-2 och t-1. Under t-3 var medelskuldräntan för konkursbolagen 

2,32% och medelrörelsemarginalen 0,92% (se Bilaga 4). Detta innebär att skuldräntan var det 

som gjorde att resultatet blev negativt för det året (t-3) vilket också är definitionen för finansiella 

problem. I samband med finanskrisen så började de två faktorerna också påverka bolagen. Den 

strama kreditmarknaden gjorde det svårare för bolag att få nya lån på grund av de finansiella 

problemen de hade. Långivarna blev mindre benägna att låna ut kapital. Detta kan ha startat en 

negativ spiral där bolagen var tvungna att sälja av tillgångar till underpris på grund av 

likviditetsbehovet. Finanskrisen bidrog alltså med att kreditgivare blev mer negativa till utlåning. 

Samtidigt påverkades bolagen av den makroekonomiska inverkan som innebar att omsättningen 

minskade på grund av en lägre aggregerad efterfrågan i ekonomin. Detta fick bolagen att gå från 

finansiella problem under t-3 till ekonomiska problem under t-2 och t-1 vilket innebär negativ 

rörelsemarginal . De ekonomiska problemen betyder att kapital förstörs genom rörelsen då 

rörelsekostnaderna är större än intäkterna. I det skedet så är det mer ekonomiskt att likvidera 

bolaget och en konkurs är rättfärdigad.  

VII. SLUTSATS 

I denna studie ställde vi oss forskningsfrågan om konkursprediktion med hjälp av finansiella 

nyckeltal skiljer sig under finanskrisen i jämförelse med andra makroekonomiska lägen. Det vi 

kan konstatera efter att ha gjort vår studie är att det finns en skillnad mellan vårt resultat och 

resultatet från den senaste svenska studien i ämnet. Vårt resultat visar att de finansiella 

nyckeltalen i de flesta fallen fungerat bättre som konkursprediktionsverktyg under finanskrisen än 

under ett normalläge. Detta har visat sig genom att nyckeltalen visat signifikant skillnad mellan 

bolagen som gått i konkurs och de som förblivit aktiva tidigare än i andra studier som jämför 

bolag i olika delar av konjunkturcykeln. 
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Vidare ställde vi följdfrågan angående huruvida det fanns nyckeltal som i vår studie visat 

signifikant resultat men som inte gjort det i tidigare studier, alternativt inte analyserats. I likhet 

med tidigare studier kan vi inte visa att nyckeltal som relaterar till ett bolags lager eller 

kundfordringar var signifikanta vid konkursprediktion. Däremot visade nyckeltalen avkastning på 

totalt kapital, rörelsemarginal, riskbuffert totalt kapital, räntetäckningsgrad, rörelseresultat per anställd, 

omsättning per anställd, vinstmarginal samt DuPont-modellen signifikanta resultat redan fem år innan 

konkurstillfället trots att dessa inte visat signifikant resultat eller tagits hänsyn till i de tidigare 

empiriska studier vi undersökt. Vi fann även signifikant resultat för följande nyckeltal som inte 

visat liknande resultat i de tidigare studierna: avkastning på eget kapital, avkastning på operativt kapital, 

skuldränta, kapitalets omsättningshastighet, riskbuffert sysselsatt kapital, rörelsekapital genom omsättning samt 

likvida medel genom omsättning. Sammantaget rör det sig alltså om 15 fler nyckeltal som visat sig 

relevanta i vår studie än i de tidigare empiriska studierna. Ett antal av dessa har angivits som 

viktiga av kreditgivare och -bedömare (Gibson, 1983; Andersson, 2001) men de empiriska studier 

vi undersökt har inte nämnt dessa som signifikanta verktyg vid konkursprediktion. Eftersom det 

gjorts ett stort antal empiriska internationella studier i andra länder än Sverige är det möjligt att en 

eller flera av dessa nyckeltal visat signifikant resultat i även andra studier. När det gäller svenska 

studier är detta dock inte fallet. De enda nyckeltal som vi inte lyckats finna ett statistiskt 

signifikant resultat för var kundfodringar genom omsättning och lager genom omsättning. Dessa har inte 

heller visat signifikant resultat i tidigare studier.  

Den avslutande forskningsfrågan vi ställde oss var varför nyckeltalen förutspår konkurser bättre 

eller sämre under finanskrisen.  Vi kan först konstatera utifrån vårt resultat att nyckeltalen 

förutspår konkurser bättre jämfört med den senaste svenska studien inom ämnet. Anledningen 

till detta är på grund av att nyckeltalen reflekterar bolagets faktiska finansiella ställning. Varför 

nyckeltalen förutspår konkurser bättre förklaras med formell konkursteori. Bolagen som hade en 

sämre finansiell ställning drabbades under finanskrisen hårdare än de bolag som inte hade 

problem. De makroekonomiska faktorerna, den strama kreditmarknaden och de 

makroekonomiska turbulenserna påverkade bolagen med finansiella problem och fick dem att få 

ekonomiska problem enligt teorin. Det är då inte värt att rädda bolagen utan en likvidation är 

ekonomiskt rättfärdigad. 

Av de 26 nyckeltal som observerades visade tidpunkterna t-1, t-2 och t-3 bäst resultat för 

konkursprediktion med totalt antal signifikanta nyckeltal på 22, 24 och 24 alternativt 16, 19, 17 

mått beroende på hur strikt de statistiska testen ska tolkas. Detta är de år som relaterar till 

finanskrisen och resultatet visar att konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal 



37 
 

fungerade med hög signifikansnivå under denna speciella makroekonomiska situation. Vårt 

resultat behöver dock inte vara gällande för endast finanskrisen utan kan också vara relaterat till 

lågkonjunkturer i allmänhet. Vår studie visar tydligare resultat än tidigare studier och en anledning 

till detta kan vara att vi analyserar bolagen under en avgränsad period till skillnad från de flesta 

andra studier som oftast sammanfogar fem års analyser där man kollar på bolag i både låg- och 

högkonjunktur aggregerat. Detta skulle kunna vara en förklaring till att vi fått tydligare resultat 

under t-5 än i tidigare studier trots att denna tidspunkt relaterar till innan finanskrisen brutit ut. 

En brist i vår studie är därför att vi inte kan särskilja effekterna från analysen av finanskrisen till 

analysen av en lågkonjunktur under mer stabila förhållanden. Eftersom makroekonomiska 

turbulenser har en inverkan på bolagskonkurser (Appiah, 2011) är det dock rimligt att de resultat 

som vår studie visar är särskilt utmärkande i denna kris. 

Enligt vår vetskap är denna studie den första av sitt slag som analyserar finansiella nyckeltal som 

konkursprediktionsverktyg bland större svenska företag under den finanskris som startade år 

2008.  Det bidrag som denna studie gör ser till att kreditgivare och investerare kan ta bättre beslut 

vid beviljande av krediter. Bättre beslut leder till minskade kreditförluster och bättre allokering av 

kapital. Studien har även visat hur makroekonomiska faktorer påverkar bolag utifrån 

konkursteorin. 

FRAMTIDA FORSKNING 

Vi har i denna studie visat att konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal visat ett 

starkare resultat i den senaste finanskrisen än i normala makroekonomiska lägen. En motsvarande 

studie skulle kunna göras där hänsyn istället tas till en stark högkonjunktur för att se huruvida de 

nyckeltal som visar signifikant resultat i en tid som kännetecknas av god tillgång på krediter och 

hög efterfrågan skiljer sig från de nyckeltal som visat signifikant resultat i vår studie. Vidare vore 

det intressant att undersöka om de nyckeltal som visar god konkursprediktionsförmåga under en 

högkonjunktur visar bättre resultat än i en studie som aggregerar ett antal år utan att ta hänsyn till 

markoekonomiska lägen såsom de flesta tidigare studier gjort (Beaver, 1966; Altman, 1968 & 

Hagberg, 2006). På så vis skulle det gå att i modern tid bland svenska bolag testa relevansen av 

makroekonomisk inverkan i konkursprediktion och därmed bekräfta resultatet från Mensah 

(1984). Ett annat relevant forskningsområde vore att undersöka huruvida konkursprediktion 

under finanskrisen var möjlig utifrån andra faktorer än genom finansiella nyckeltal. 
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IX. BILAGOR 

BILAGA 1 - KONKURSER BLAND BOLAG MED ÖVER 50 ANSTÄLLDA 2010-2011 

Samtlig data i tabellen nedan är sammanställd av UC AB. 

Orgnr Namn Ort  Konkursdatum Antal anställda 

5562891001 BRL ELECTRONICS AB ÖREBRO 2010-01-04 94 

5566106646 ACE LINK SWEDEN AB HELSINGBORG 2010-01-04 153 

5565999025 POLYTEC COMPOSITES SWEDEN AB LJUNGBY 2010-01-14 158 

5567018469 AKTIVA AFD AB LINKÖPING 2010-01-15 69 

5566513858 BYGG MARK & KABEL I MALMÖ AB ARLÖV 2010-01-29 238 

5566667621 ROTIK ENTREPRENAD AB PITEÅ 2010-02-15 53 

5560608498 ZAKRISDALSVERKEN AB KARLSTAD 2010-02-19 235 

5562148881 NEWSKILLS SWEDEN AB SOLNA 2010-03-08 68 

5560266081 KUNGSBACKA GRAPHIC AB KUNGSBACKA 2010-03-22 225 

5564950482 SONORDIC AB STOCKHOLM 2010-04-23 59 

5567112031 PROXY ELECTRONICS AB KALMAR 2010-05-21 77 

5567531420 EUROPEAN WEALTH MANAGEMENT GROUP AB STOCKHOLM 2010-05-25 62 

5566395850 MAGNUS SJÖLIN MARINE CONSULTING AB LANDSKRONA 2010-05-27 58 

5566678214 VÄLA TRANS AB HELSINGBORG 2010-06-22 72 

5561052241 SYSTEMTEXT GRAPHICS AB MALMÖ 2010-07-08 69 

5567103006 AB HERBEGE SKÖVDE MG STOCKHOLM 2010-07-13 244 

5567096234 CARGOMINING GÄLLIVARE AB GÄLLIVARE 2010-08-17 52 

5566030978 RESTA SVERIGE AB ÄLVSJÖ 2010-09-09 177 

5560659988 STÅLMONTERINGAR AB STÅLAB TROLLHÄTTAN 2010-09-14 53 

5565226668 VÄSTKUSTFAMILJEN AB MARSTRAND 2010-09-14 70 

5566835863 S.M.A.R.T.1. AB KARLSTAD 2010-09-14 81 

5565143087 BOTNIA PRODUCTION AB ÖRNSKÖLDSVIK 2010-09-27 82 

5567710354 ELMO LEATHER SWEDEN AB SVENLJUNGA 2010-09-30 185 

5564633625 NIKE HYDRAULICS AB ESKILSTUNA 2010-10-07 69 

5566466289 COMTECH SOLUTION CTS AB MALMÖ 2010-10-25 64 

5564095700 VÄNERSBORGS LINJETRAFIK AB VÄNERSBORG 2010-11-12 260 

5567028518 DANSHUSET I GÖTEBORG AB GENARP 2010-11-16 72 

5560414285 BYGGELIT AB ÖSTERSUND 2010-11-24 153 

5566453923 HUMAN ASSISTANS SVERIGE AB DANDERYD 2010-12-09 61 

5566830617 LIUM SWEDEN AB STOCKHOLM 2010-12-13 82 

5563677805 ELATOR AB MÖLNDAL 2010-12-15 141 
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5560625609 LIEDHOLMS MEKANISKA AB HELSINGBORG 2010-12-28 54 

5565363545 IT-PAC SVERIGE AB RÄVLANDA 2011-01-17 59 

5562531706 VM-MEDIA AB ÖREBRO 2011-01-17 154 

5567805782 PHARMADULE AB NACKA 2011-02-11 209 

5566833165 MATFABRIKEN I SKANDINAVIEN AB ENKÖPING 2011-02-14 67 

5561611301 SWEPART VERKTYG AB TYRINGE 2011-03-04 77 

5564662582 MASONITE AB RUNDVIK 2011-04-05 68 

5565884912 SALUT SECURITY AB STOCKHOLM 2011-04-05 146 

5566378666 AXCEL COMPONENTS AB KRISTINEHAMN 2011-04-11 118 

5566723747 FIRST BASE SALES AB RONNEBY 2011-04-29 62 

5562691377 CREAB SVERIGE AB KARLSKRONA 2011-05-12 56 

5564287034 SVENSK ARBETSKRAFT AB HÄGERSTEN 2011-05-12 58 

5566475884 EKMAN ASSISTANSSERVICE AB ENKÖPING 2011-05-27 135 

5561642488 FROG CONSTRUCTION & DIVING AB GÖTEBORG 2011-06-23 108 

5566294053 KP TRANSPORT & LOGISTIK FALKENBERG AB MALMÖ 2011-06-30 101 

5566891791 ONOFF SVERIGE AB 
UPPLANDS 
VÄSB 2011-07-11 720 

5567587158 EUROPABAGAREN SVERIGE AB SOLNA 2011-07-19 85 

5567836902 SKOGSBILEN I DELSBO AB DELSBO 2011-07-21 51 

5561457325 NAJADVARVET AB HENÅN 2011-08-09 100 

5564079191 RADIUS SWEDEN AB KARLSKRONA 2011-08-17 55 

5566101100 NYGRENS ÅKERI I LJUSDAL AB LJUSDAL 2011-09-29 61 

5566059886 FREDRIKSSON GRÄVMASKINER I TORSBY AB STOCKHOLM 2011-10-12 55 

5562334127 SATEBA AB BORLÄNGE 2011-10-31 70 

5565578340 PARTNERSKAP FÖR VÅRD - PFV AB STOCKHOLM 2011-11-14 70 

5566118658 MIKAELS LIVLINA AB VÄLLINGBY 2011-11-30 97 

5562588912 SAAB AUTOMOBILE AB TROLLHÄTTAN 2011-12-19 3840 

5566958038 SVENSK KAPITALSERVICE & RÅDGIVNING AB MALMÖ 2011-12-21 56 

BILAGA 2 - MATCHNINGSBOLAG 

Matchningar Orgnr. Vald SNI-kod 

ABT Bolagen AB 5562557966 43991 

Acreo Swedish ICT AB 5565349007 72110 

Active Omsorg och Skola i Linköping AB 5566044888 87203 

Adaptus Bemanning AB 5566393954 78200 

Agilent Technologies Sweden AB 5565736773 72110 

Aktiebolaget Frijo 5560468638 43999 

Aktiebolaget Munkforssågar 5562861525 25730 

Aktiebolaget Ph. Nederman & Co 5560892951 28290 
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All Plåt & Byggservice i Västerås Aktiebolag 5562867977 43911 

ArcelorMittal BE Group SSC AB 5561928770 25620 

Arctica Arctica AB 5565617726 47992 

Aspholmen Fastigheter Aktiebolag 5561219089 68202 

Assist Bemanning Sverige AB 5565063111 78200 

Avanzera Bemanning AB 5565201182 78200 

Barry Callebaut Sweden AB 5566609136 10890 

Benny Persson Försäljning AB (Hemglass) 5566905047 47992 

Boskalis Sweden AB 5562400050 42910 

Call4U Contactcenter AB 5566596101 82200 

Caperio Holding AB 5566802673 62020 

Coor Service Management EM AB 5562320134 28490 

Damstahl Aktiebolag 5562078534 25620 

Digital Inn AB 5566367644 62020 

Driftia Förvaltning Aktiebolag 5564692951 81100 

EBM-PAPST Aktiebolag 5561769513 46699 

Eira AB 5566486535 66220 

Electra Gruppen AB (publ) 5560654054 62020 

Elgiganten Aktiebolag 5564714474 47540 

EMVE i Åstorp Aktiebolag 5560241977 28290 

ENACO Sverige AB 5565439337 43210 

Epson-Pac Aktiebolag 5561081554 18122 

Ernst Rosén AB 5561908772 68201 

FAC Flygbussarna Airport Coaches AB 5564010055 49311 

Framtiden i Sverige AB 5566865142 78200 

Frog Construction & Diving AB 5561642488 42910 

Furetank Rederi Aktiebolag 5563717510 50202 

GDL Transport Aktiebolag 5563465706 49410 

GfK Sverige Aktiebolag 5561103937 82200 

Hallberg-Rassy Varvsaktiebolag 5567072334 30120 

Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag 5561345710 45310 

HTC Sweden AB 5564265436 28490 

Håkan Lönnberg AB 5564662673 10710 

Hökerum Bygg Aktiebolag 5561536185 68201 

Ineko AB 5560573841 62020 

John Deere Forestry AB 5565846614 46699 

Kalix TELE 24 Aktiebolag 5564208006 82200 

Last & Terräng Häggroths Traktor Aktiebolag 5563714947 49410 

Lindab Steel Aktiebolag 5562378660 25620 

Maestro Svindersvik Aktiebolag 5566100136 85522 

Makalös AB 5565929089 82200 

MaserFrakt Aktiebolag 5564812138 68202 

Mastec Stålvall AB 5566358122 28290 

Mediatec Solutions Sweden Aktiebolag 5563412930 46432 

Moelven Töreboda AB 5560238023 49410 

Mälarsalen Aktiebolag 5561887935 85522 
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Nord West & Najad AB 5563676146 30120 

Norden Machinery Aktiebolag 5560606690 28290 

Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR) 5562174580 38110 

NOTE Lund AB 5563170355 26300 

Ohmegi Elektro AB 5562346071 43210 

Onrox Aktiebolag 5562447028 26300 

Order Nordic AB 5562030451 46432 

Periform Sverige Aktiebolag 5560917600 25730 

Pininfarina Sverige AB 5566510193 29101 

Placera Personal i Stockholm AB 5563402758 78200 

Prevent Bevakning AB 5563706356 80100 

Promens Lidköping AB 5560830886 22290 

Rapid bevakning AB 5565653002 80100 

Returpack-Burk Svenska AB 5562189117 46762 

RGS 90 Sverige AB 5566092085 49410 

RPC Superfos Sweden AB 5562645589 46762 

Sandahls Goods & Parcel Aktiebolag 5563585156 49410 

Sandvik Nora Aktiebolag 5560750506 25730 

Scanjet Marine AB 5562912427 28290 

Sh bygg, sten och anläggning AB 5560519232 43999 

Siba Aktiebolag 5561129742 47540 

Siemens Enterprise Communications AB 5567086540 82200 

Sirius Rederi AB 5564722311 50202 

Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag 5564580446 49410 

Solhaga By Aktiebolag 5564396868 88102 

Stenvalls Trä Aktiebolag 5561385393 46731 

Stockholms Hamnentreprenad Aktiebolag 5560369133 42910 

Sundfrakt Aktiebolag 5560935164 49410 

Sundolitt Aktiebolag 5561196576 22290 

Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB 5562232172 42910 

Svenska Lantägg Aktiebolag 5562142488 10890 

Sävsjö Transport Aktiebolag 5561934810 49410 

Sävsjö Transport Aktiebolag 5561934810 49410 
Söderberg & Partners Insurance & Investment Consulting 
AB 5567077648 66220 

Söne Buss AB 5566460878 49311 

Taberg Media Group AB 5566006648 18122 

Talurit Aktiebolag 5563437200 25730 

Teleresurs i Sverige AB 5562038520 82200 

Texas AB 5561192989 78200 

Thage Anderssons Byggnads Aktiebolag 5560659145 25620 

Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag 5564715729 88102 

V o B Syd AB 5566504204 87203 

Vafab Miljö Aktiebolag 5561914200 38110 

Varuhuset Flygfyren Aktiebolag 5565342523 10710 

Värmdö Schaktmaskiner AB 5565989083 43991 

Västmanlands Fastighetsskötsel Aktiebolag 5562214998 81100 
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VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag 5560876038 43911 

Ålö Aktiebolag 5560810482 45310 

 

BILAGA 3 - BORTFALL 

Bolag Anledning 

AB HERBEGE SKÖVDE MG För få aktiva år 

ELMO LEATHER SWEDEN AB För få aktiva år 

EUROPEAN WEALTH MANAGEMENT GROUP AB För få aktiva år 

PHARMADULE AB För få aktiva år 

PROXY ELECTRONICS AB För få aktiva år 

SAAB AUTOMOBILE AB Ingen matchande population 

SKOGSBILEN I DELSBO AB För få aktiva år 

BILAGA 4 - RESULTAT UPPDELAT PÅ RESPEKTIVE NYCKELTAL 

Nedan redovisas resultatet för respektive nyckeltal indelat på de fem åren innan konkurstillfället. 

Tabellerna visar för både konkursbolag och icke-konkursmässiga bolag (”aktiva” bolag) det antal 

observationer som gjordes, medelvärdet, medianen samt resultatet för både t-testet och Mann-

Whitney U-testet för respektive år.  

Avkastning på eget kapital 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 31,68 -24,80 19,86 -24,50 0,270 0,011 

t -2 102 50 33,60 -49,30 27,20 -1,20 0,065 0,008 

t -3 102 51 31,19 -46,40 20,98 10,40 0,039 0,125 

t -4 102 46 37,25 48,40 31,38 27,00 0,612 0,547 

t -5 102 41 53,28 45,20 38,25 22,90 0,596 0,149 
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Avkastning på operativt kapital 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 50 29,8 -0,9 11,7 -9,0 0,460 0,007 

t -2 102 50 24,9 -33,4 15,8 -2,0 0,057 0,011 

t -3 102 51 6,6 -10,2 10,9 8,8 0,401 0,462 

t -4 102 46 80,3 34,0 19,1 9,6 0,303 0,218 

t -5 102 42 44,3 13,6 22,8 12,4 0,333 0,466 

 

Avkastning på totalt kapital 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 8,70 -7,95 6,60 -4,40 0,000 0,000 

t -2 102 50 9,89 -4,79 9,54 -1,44 0,000 0,000 

t -3 102 51 8,43 1,64 6,69 3,76 0,019 0,044 

t -4 102 46 13,11 7,14 10,71 4,97 0,073 0,011 

t -5 102 41 14,63 7,48 12,14 6,23 0,013 0,001 

 

DuPont-modellen 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 8,70 -8,08 7,35 -4,40 0,000 0,000 

t -2 102 50 10,70 -4,98 9,56 -1,44 0,000 0,000 

t -3 102 51 8,81 1,57 6,69 3,76 0,012 0,027 

t -4 102 45 13,47 7,56 10,78 4,96 0,076 0,010 

t -5 102 42 14,80 7,16 13,09 6,23 0,008 0,000 
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EBIT/tillgångar 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 8,25 -8,40 6,14 -6,39 0,000 0,000 

t -2 102 50 9,16 -5,09 8,57 -1,55 0,000 0,000 

t -3 102 51 7,90 1,19 6,60 3,52 0,021 0,000 

t -4 102 46 12,18 6,82 10,12 4,78 0,106 0,036 

t -5 102 42 13,63 7,09 11,85 5,57 0,019 0,017 
 

Förändring av omsättning 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 101 50 6,36 12,10 -4,87 6,76 0,381 0,012 

t -2 102 49 29,15 15,79 11,03 8,79 0,174 0,872 

t -3 102 44 26,16 -1,72 15,47 -2,22 0,001 0,000 

t -4 101 42 42,30 14,04 19,00 4,95 0,025 0,002 

t -5 96 37 30,70 29,71 13,40 13,39 0,933 0,932 

 

Kapitalets omsättningshastighet 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 2,73 3,66 2,20 2,79 0,041 0,042 

t -2 102 50 2,64 3,14 2,19 2,63 0,100 0,036 

t -3 102 51 2,58 3,24 2,18 2,65 0,066 0,061 

t -4 102 45 2,77 3,32 2,55 2,76 0,170 0,151 

t -5 102 42 2,68 3,00 2,38 2,32 0,405 0,770 
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Kassalikviditet 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 127,1 83,4 110,7 88,4 0,000 0,000 

t -2 102 50 129,4 87,3 110,0 83,0 0,000 0,001 

t -3 102 51 124,2 97,4 107,3 99,3 0,007 0,065 

t -4 102 46 125,1 114,0 107,4 107,3 0,418 0,733 

t -5 102 42 114,9 106,4 108,5 99,0 0,422 0,398 

 

Kortfristiga skulder/omsättning 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 24,61 28,96 20,19 24,53 0,238 0,004 

t -2 102 50 22,73 28,09 20,76 25,85 0,015 0,003 

t -3 102 51 23,22 26,79 19,68 24,92 0,152 0,043 

t -4 102 45 22,73 23,28 20,70 23,99 0,744 0,183 

t -5 102 42 24,26 25,74 20,52 25,11 0,492 0,142 

 

Kundfordringar/omsättning 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 101 48 10,38 10,31 10,41 10,77 0,963 0,784 

t -2 101 47 11,20 12,40 11,76 11,63 0,393 0,627 

t -3 101 48 10,67 13,25 10,89 12,27 0,085 0,090 

t -4 100 42 10,17 11,86 9,86 12,27 0,214 0,236 

t -5 100 39 11,19 13,75 10,40 13,41 0,087 0,028 
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Lager/omsättning 

  
Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 72 33 9,57 9,55 6,00 4,83 0,994 0,948 

t -2 73 30 9,59 11,44 6,05 8,21 0,440 0,331 

t -3 73 32 9,89 8,88 5,94 6,76 0,619 0,770 

t -4 72 28 10,43 8,91 5,80 6,04 0,463 0,939 

t -5 71 29 9,55 9,36 6,03 7,05 0,928 0,846 

 

Likvida medel/omsättning 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 96 49 5,77 1,64 2,37 0,42 0,000 0,001 

t -2 94 45 7,06 2,26 3,31 1,06 0,000 0,001 

t -3 95 47 7,31 3,58 3,84 1,39 0,008 0,007 

t -4 96 40 6,10 3,91 4,30 1,23 0,084 0,162 

t -5 97 39 6,44 3,62 3,72 1,31 0,017 0,013 

 

Omsättning per anställd  

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 4225 1220 2432 1114 0,000 0,000 

t -2 102 50 4088 1162 2288 1010 0,000 0,000 

t -3 102 51 3638 1255 2133 1102 0,000 0,000 

t -4 102 45 4029 1141 2368 901 0,000 0,000 

t -5 102 41 3890 1115 2218 1037 0,000 0,000 
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Riskbuffert totalt kapital 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 7,37 -10,67 6,29 -7,31 0,000 0,000 

t -2 102 50 9,07 -6,95 7,37 -3,45 0,000 0,000 

t -3 102 51 7,35 -0,78 5,04 1,24 0,005 0,008 

t -4 102 46 11,49 5,04 8,66 3,58 0,053 0,009 

t -5 102 42 12,41 5,09 10,98 2,94 0,009 0,000 

 

Riskbuffert sysselsatt kapital 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 19,8 -0,6 9,1 -25,0 0,576 0,000 

t -2 102 50 22,8 -53,5 16,2 -16,0 0,002 0,000 

t -3 102 50 12,3 -43,8 8,4 0,1 0,141 0,029 

t -4 102 46 0,7 24,5 16,0 9,1 0,381 0,528 

t -5 102 42 23,8 32,8 21,9 14,5 0,684 0,281 

 

Räntetäckningsgrad 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 98 45 90,7 -4,3 8,2 -3,7 0,009 0,000 

t -2 96 44 130,3 -1,4 13,1 -0,5 0,001 0,000 

t -3 100 45 116,9 2,8 8,2 1,4 0,186 0,001 

t -4 100 42 102,0 19,5 10,0 4,7 0,021 0,015 

t -5 99 37 226,4 34,9 13,2 3,2 0,011 0,000 
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Rörelsekapital/omsättning 

  
Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 4,60 -5,03 2,93 -3,81 0,001 0,000 

t -2 102 50 4,52 -1,85 3,89 -1,13 0,021 0,001 

t -3 102 51 3,50 -0,27 4,00 0,55 0,172 0,029 

t -4 102 45 4,63 3,23 3,57 2,62 0,594 0,225 

t -5 102 42 3,68 2,69 4,03 3,90 0,682 0,487 

 

Rörelsekapital/tillgångar 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 10,8 -17,0 2,3 4,4 0,000 0,000 

t -2 102 50 13,0 -7,6 2,2 4,1 0,000 0,000 

t -3 102 51 10,2 -2,8 2,5 4,3 0,011 0,030 

t -4 102 46 11,1 4,1 2,3 5,1 0,220 0,371 

t -5 102 42 10,0 1,8 2,1 4,6 0,108 0,281 
 

Rörelsemarginal 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 4,12 -5,03 2,95 -1,98 0,000 0,000 

t -2 102 50 5,29 -3,13 4,13 -0,42 0,000 0,000 

t -3 102 51 4,25 0,92 3,53 1,07 0,026 0,017 

t -4 102 45 5,74 3,81 4,97 2,17 0,314 0,002 

t -5 102 42 6,59 2,22 5,18 2,54 0,000 0,000 
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Rörelseresultat per anställd 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 148,1 -45,5 72,9 -14,5 0,000 0,000 

t -2 102 50 168,1 -19,5 68,7 -0,7 0,000 0,000 

t -3 102 51 141,3 12,7 48,8 9,7 0,001 0,001 

t -4 102 45 248,2 46,3 96,5 14,1 0,000 0,000 

t -5 102 41 246,8 38,18 97,0 23,8 0,000 0,000 

 

Skulder/Eget kapital 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 6,35 13,17 2,46 4,6 0,066 0,043 

t -2 102 50 6,83 15,50 2,46 7,13 0,038 0,000 

t -3 102 51 5,21 12,93 2,49 6,11 0,008 0,000 

t -4 102 46 7,42 8,93 2,46 4,69 0,594 0,007 

t -5 102 42 6,23 8,33 2,88 4,59 0,415 0,001 
 

Skuldränta 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 98 38 1,39 2,51 1,22 2,00 0,001 0,000 

t -2 96 37 1,73 2,97 0,88 2,54 0,022 0,000 

t -3 99 38 1,50 2,32 1,01 2,06 0,039 0,001 

t -4 100 36 2,02 1,78 1,56 1,92 0,384 0,929 

t -5 98 31 1,72 2,18 1,17 2,02 0,232 0,087 
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Skuldsättningsgrad 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 66,17 94,97 69,97 90,01 0,000 0,000 

t -2 102 50 66,09 90,45 68,55 89,95 0,000 0,000 

t -3 102 51 67,09 85,23 69,78 85,78 0,000 0,000 

t -4 102 46 67,07 80,05 68,10 81,45 0,000 0,010 

t -5 102 42 69,67 82,33 72,16 81,81 0,000 0,000 

 

Soliditet 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 33,83 5,03 30,03 9,99 0,000 0,000 

t -2 102 50 33,91 9,55 31,45 10,05 0,000 0,000 

t -3 102 51 32,91 14,77 30,22 14,22 0,000 0,000 

t -4 102 46 32,93 19,95 31,90 18,55 0,000 0,000 

t -5 102 42 30,33 17,67 27,84 18,19 0,000 0,000 

 

Vinstmarginal 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 4,19 -4,71 2,68 -1,69 0,000 0,000 

t -2 102 50 4,89 -3,01 3,63 -0,36 0,001 0,000 

t -3 102 51 3,88 0,88 3,64 1,30 0,037 0,019 

t -4 102 45 6,96 2,90 5,26 2,30 0,010 0,001 

t -5 102 42 7,71 2,53 5,51 2,71 0,000 0,000 
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Vinst/skulder 

 

Antal 
aktiva 

Antal 
konkurs 

Medel 
aktiva 

Medel 
konkurs 

Median 
aktiva 

Median 
konkurs 

T-test p-
värden 

M-W U-test 
p-värden 

t -1 102 51 12,34 -7,46 5,84 -3,81 0,000 0,000 

t -2 102 50 14,41 -5,27 8,95 -1,00 0,000 0,000 

t -3 102 51 13,55 1,23 5,53 1,39 0,000 0,003 

t -4 102 46 17,67 3,08 8,79 0,54 0,000 0,000 

t -5 102 42 17,00 2,35 11,79 2,05 0,000 0,000 
 

 


