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Sammanfattning 
Konkurser har under lång tid varit ett centralt forskningsområde inom företagsekonomi. 

Trots omfattande forskning inträffar konkurser regelbundet för företag som inte lyckas 

anpassa sig till marknaden. Ett allt mer globaliserat samhälle har ökat konkurrensen för 

svenska företag, som nu inte bara konkurrerar med varandra utan företag från hela 

världen. Samtidigt som affärsklimatet har blivit hårdare finns möjligheten att växa på nya 

marknader för de företag som har en attraktiv affärsidé. För att kunna undvika företag 

med högrisk för konkurs och eventuella investeringsförluster, krävs en förståelse hos 

externa intressenter för hur företag kommunicerar. Studien är av kvantitativ karaktär och 

fokuserar på att identifiera samband i konkursdrabbade företags informationssignaler. 

Urvalet består av 105 stycken företag i tre olika tidsperioder, där de två senaste 

årsredovisningarna före konkurs för varje företag analyseras. Med utgångspunkt i tidigare 

forskning inom området konkurser och signalteori har åtta hårda och sju mjuka 

informationssignaler valts ut. Medhjälp av korrelation-, regression- och variansanalyser 

har det empiriska materialet analyserats. Resultatet visar på att företag tenderar att vikta 

redovisningen med positiva informationssignaler, i försök att tona ner negativa nyheter 

och resultat.  Detta genom att fokusera på historiskt goda resultat eller på företagets 

potential och möjligheter till god avkastning i framtiden. Även när företaget befunnit sig 

i en prekär ekonomisk situation, har de funnits fler positiva än negativa 

informationssignaler. Av de hårda informationssignalerna är de mest signifikanta 

indikatorerna för företagets ekonomiska tillstånd kapitalets omsättningshastighet, 

kassalikviditet och soliditet. 

 

Nyckelord: Konkurs, informationssignal, förståelse, nyckeltal, signalteori, 

årsredovisning 
  



  

Abstract 
Bankruptcy has long been an important research topic in business. Despite extensive 

research bankruptcies still occur regularly for companies that fails to adapt to the market. 

An increasingly globalized society has increased the competition for Swedish companies, 

which now compete not only with each other but with companies from all around the 

world. While the business environment has become tougher, the opportunity to grow in 

new markets has flourished for those with an attractive business proposition. In order to 

avoid companies with high risk of bankruptcy and investment losses, external 

stakeholders are required new knowledge to understand how companies communicate. 

This study is quantitative in nature and focuses on identifying connections of the 

bankruptcy companies information signals. The sample consists of 105 companies in 

three different time periods, where the two most recent annual reports before bankruptcy 

are analyzed. Based on previous research in the area of bankruptcy and signal theory, 

eight hard and seven soft signals has been selected. The empirical material has been 

processed through correlation-, regression- and variance analysis. The results show that 

companies tend to weight the annual reports with positive signals, in an attempt to 

downplay the negative news and results. This by focusing on historically good results, or 

on the company’s potential and opportunities for returns in the future. Even when 

companies found themselves in a precarious financial situation, there have been more 

positive than negative signals. Of the eight hard signals the most significant indicators of 

the company’s financial condition are capital turnover, cash liquidity and solvency. 

 

Keywords: Bankruptcy, information signal, comprehension, financial ratios, signal 

theory, annual reports    
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1 Bakgrund 

 
I detta kapitel beskrivs problemområdet konkurser genom historisk statistisk och ett 

aktuellt exempel på en företagskonkurs. Definitioner och avgränsningar för studien följs 

upp av konkursers betydelse för intressenter och samhällsekonomin. Kapitlet utgör 

grunden för studiens kommande avsnitt och analyser av årsredovisningar.

 
I ett allt mer globaliserat samhälle har konkurrensen ökat för företagen i Sverige samtidigt 

som nya möjligheter och marknader ligger öppna för den som kan anpassa sig till det 

tuffare affärsklimatet. Företag som inte lyckas anpassa sig till marknaden blir olönsamma 

och går i värsta fall i konkurs. 

 

 

Gruvbolaget Northland Resources lämnade in sin ansökan om konkurs i december 

2014. Efter flera likviditetskriser lyckades bolaget inte hålla huvudet över 

vattenytan, trots emissioner och en beviljad företagsrekonstruktion. Bolagets 

ledning som in i det sista gav sken av ett stabilt ekonomiskt läge förbrukade 

investerarnas förtroende. Missvisande information och ohållbara kalkyler är två 

av faktorerna som bidrog till Sveriges största företagskonkurs. När luftslottet 

sprack förlorade företagets intressenter hundratals miljoner kronor. Mängder av 

obetalda fakturor till leverantörer samt investerare som förlorat sitt investerade 

kapital blev ett faktum. Enligt förvaltaren för konkursboet var de totala skulderna 

för koncernen 14 miljarder kronor. (Svenska dagbladet, 2015)   

 

I Kanada drivs en juridisk grupptalan mot Northland av aktieägare som 

tillsammans förlorade stora belopp i konkursen. De menar att Northlands ledning 

undanhållit information om den finansiella situationen istället för att på ett 

affärsmässigt sätt signalera intressenterna om det prekära läget. Detta är ett 

tydligt exempel på hur betydelsefull rättvisande information är för externa 

intressenter vid investeringsbeslut. Northland Resources är ett av alla bolag som 

försatts i konkurs - vilka står näst på tur? (Svenska dagbladet, 2014)  

 

 

Om ett företag inte kan betala sina skulder och oförmågan att betala inte är tillfällig, 

befinner sig företaget i obestånd och ska försättas i konkurs. Konkurs innebär att 

företagets tillgångar likvideras för att kunna betala så mycket som möjligt av företagets 

skulder. Rättsligt är det främst konkurslagen (1987:672) och förmånsrättslagen 

(1970:717) som är betydelsefull i samband med konkurser. När ett företag eller en extern 

fordringsägare ansöker om konkurs tas förfrågan upp i tingsrätten på den ort där företaget 

har registrerat sitt säte. Om skulderna är större än företagets tillgångar blir det tingsrättens 

uppgift att avsluta konkursen med utdelning eller avskrivning. (Domstol, 2015)  
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Sverige har under 2000-talet haft en relativt stabil nivå vad gäller företagskonkurser. 

Under de senaste fem åren har omkring 6000 företag årligen gått i konkurs (UC, 2015). 

Toppnoteringen 1992, under en av de svåraste ekonomiska kriserna i Sveriges historia, 

gick 18867 företag i konkurs. Efter 90-talets kris återhämtade sig den svenska ekonomin 

och antalet företagskonkurser minskade stadigt. Under finanskrisen steg antalet konkurser 

mellan 2008 och 2009 med 25 procent till 6890, siffran för 2015 landade på 6071. 

(Ekonomifakta, 2015) 

 

 

Figur 1. Konkurshistorik. Graf över antalet konkursförsatta företag under tidsperioden 1989-2014. 

Statistiken avser aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och bortser 

från enskild näringsverksamhet. (Ekonomifakta, 2016) 

1.1 Problemdiskussion 
Konkurser är ett ständigt aktuellt ämne både för aktörer på marknaden och forskare inom 

företagsekonomi eftersom konkurser oftast påverkar flera olika parter negativt. Det finns 

en stor mängd tidigare forskning med olika infallsvinklar kring vad som gör att företag 

faktiskt går i konkurs. Argenti (1976) samt Carter och Van Aukens (2006) studier om 

företagskonkurser fokuserar på bristande strukturer inom företag. Deras studier pekar på 

att konkursdrabbade företag ofta har stora brister i sin redovisning och ekonomifunktion. 

Argenti (1976) menar att en vanlig missuppfattning hos allmänheten, men även hos 

bankmän och managers, är att konkurser och företags obestånd uppstår över en natt. I 

själva verket kan det ta flera år för företag att närma sig en konkurs. Om företaget 

samtidigt har en VD och ledning som består av samma person ökar risken för att missa 

varningssignaler alternativt att företaget väljer att inte informera sina intressenter om hur 

den ekonomiska situationen faktiskt ser ut (Argenti, 1976, Carter & Van Auken, 2006). 

Icke-finansiella informationssignaler i förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 

kan vara svårtolkade för externa intressenter eftersom innehållet är verbalt. Forskning 

som Gaeremynck och Willekens (2003) menar att om företag uttrycker sig allt för negativt 

i årsredovisningen kan det bli en självuppfyllande profetia. Eftersom 

förvaltningsberättelsen är en verbal del i årsredovisningen kan företagets ledning välja att 

vikta informationen med positiv information vilket kan vilseleda externa intressenter 

(Merkl-Davies & Brennan, 2007). Detta beteende tenderar att existera bland företag i 

finansiella svårigheter som avsiktligt undanhåller negativ information alternativ 

förstärker positiv information för att externa intressenter ska uppleva företagets situation 

som stabil. (Leung, Parker & Courtis, 2015) 
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Vidare har forskare som Beaver (1966) och Altman (1968) försökt att utveckla 

matematiska modeller för att förutsäga konkurser utifrån företags nyckeltal. Nyckeltal 

finns i företagets årsredovisning och används för att redovisa ekonomiska prestationer 

under det föregående året. Beaver (1966) jämförde nyckeltal mellan konkursdrabbade och 

aktiva företag för att visa hur nyckeltalen för de företag som var på väg mot konkurs 

skiljde sig från de mer välmående företagens. En betydligt mer avancerad modell för att 

jämföra företags nyckeltal och förutsäga företagskonkurser utvecklades några år senare 

av Altman (1968). Altmans Z-score bygger till viss del på Beavers (1966) tidigare arbete, 

men använder sig av den statistiska tekniken multivariat diskriminantanalys. Altmans 

modell blev ett stort framsteg eftersom han använde olika nyckeltal (multivariat) som 

viktades och kombinerades för analys. Altmans Z-score modell lyckades att förutsäga 72 

procent av företagskonkurser upp till två år före konkursen inträffade (Altman, 1968). 

Altmans Z-score modell används till viss del än idag men har även vidare utvecklats av 

andra forskare som Ohlson (1980) och Zmijewski (1984) i försök att förbättra modellens 

förmåga. Från tidigare fokus på stora företag är forskningen idag mer inriktad på att 

undersöka små och medelstora företag som utgör en stor del av länders ekonomi. Med 

den tekniska utvecklingen har mindre företags finansiella information blivit mer 

tillgängligt för forskare att undersöka. Yazdanfar (2011) har med utgångspunkt i tidigare 

forskning analyserat svenska små och medelstora företag i två grupper: konkursdrabbade 

och aktiva företag. Med hjälp av finansiella nyckeltal identifierar Yazdanfar skillnader 

mellan grupperna för att öka förmåga att förutse konkurser. Även Cultrera och Brédart 

(2016) använder finansiella nyckeltal och fokuserar på att försöka identifiera 

företagskonkurser ett år i förväg. Studien förespråkar betydelsen av att anpassa 

analysmodellen för det land som företagen är verksamma inom. 

 

Konkurser sker inte i ett vakuum, utan påverkar flera olika parter så som aktieägare, 

underleverantörer, kunder och anställda. Dessutom påverkas samhällets ekonomiska 

stabilitet på grund av förlorade arbetstillfällen och skatteintäkter (Carter & Van Auken, 

2006). Att företag som är olönsamma på lång sikt kommer upphöra att existera är dock 

naturligt för en marknadsekonomi. Nationalekonomen Schumpeter (1942) kallade 

processen för ”kreativ förstörelse”, där existerande teknik på marknaden slås ut och 

ersätts av innovativa entreprenörer. Det bidrar till långsiktig ekonomisk utveckling och 

möjliggör att nya företag och branscher kan blomstra (Schumpeter, 1942). Men det finns 

även andra orsaker till att företag vacklar och hamnar i en negativ spiral som i slutändan 

leder till konkurs. Makroekonomiska effekter som leder till konjunkturnedgångar kan få 

en otroligt stor inverkan på statiska företag som har en dålig förmåga att snabbt anpassa 

sig till en föränderlig omgivning. Det kan exempelvis vara en prisförändring på råvaror, 

förändringar i valutakurser eller andra kriser som kan få tidigare lönsamma företag att gå 

i konkurs. Tidningen Financial Times tar upp hur det i takt med att priset på råvaror som 

till exempel olja och gas har sjunkit kraftigt, har företag inom sektorn en allt mer 

ansträngd lönsamhet. Under 2016 har mer än 70 stora låntagare globalt missat sina 

räntebetalningar, varav majoriteten av företagen är verksamma inom energi- och 

råvarusektorn. Det är den kraftigaste ökningen för missade betalningar sedan 2009 och 

Standard & Poor tror att företagens kredittryck kan komma att fortsätta när allt färre 

alternativ till ökade kassaflöden återstår (Financial Times, 2016). Trots att konkurser inte 

behöver ha en negativ effekt på samhället i stort, kommer alla konkurser att påverka de 

enskilda intressenterna negativt (Carter & Van Auken 2006). De externa intressenterna 

har en begränsad insikt i företaget, därav vill vi främst bistå dem att lättare kunna 

identifiera varningssignaler som tyder på att företag är i riskzonen för konkurs. 
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Olika typer av varningssignaler för konkurser är återkommande i tidigare forskning. I 

denna studie tillämpas signalteori för att identifiera finansiella- och icke finansiella 

signaler utifrån företags årsredovisning. I studien används olika variabler som är 

beprövade i tidigare forskning för att konstruera en egen analysmodell som kombinerar 

finansiella- och icke finansiella signaler. Genom att bidra till en ökad förståelse för 

varningssignaler och hur konkursdrabbade företag valt att kommunicera med sina 

intressenter innan en konkurs inträffat, är förhoppningen att kunna reducera och 

förebygga negativa effekter som drabbar företagets intressenter vid en konkurs. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån ett intressentperspektiv, explorativt bidra till ökad 

förståelse för de informationssignaler ett företag sänder till sina externa intressenter 

före en stundande konkurs. Studiens innehåll tydliggörs genom nedanstående 

undersyften: 

 

1. Identifiera finansiella- och icke finansiella informationssignaler utifrån företags 

årsredovisning. 

2. Identifiera samband i hur konkursdrabbade företag väljer att signalera till sina 

intressenter. 

3. Utveckla en modell för att analysera konkursdrabbade företags 

informationssignaler. 
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1.3 Disposition 
Med en traditionell deduktiv dispositionsstruktur presenteras en sammanfattande 

överblick för varje kapitel. Följande kapitel kommer introducera begrepp och teorier som 

är centrala för studiens syfte. Kapitel tre beskriver studiens tillvägagångssätt som steg för 

steg redovisar hur resultatet uppnåtts. Resultatet från datainsamlingen sammanfattas och 

analyseras i kapitel fyra. I kapitel fem redogörs studiens slutsatser och därefter diskuteras 

resultatet och fortsatt forskning i kapitel sex. 

 

 

Figur 2. Studiens disposition 

  

Kapitel 1

•Bakgrund: Studien inleds med ett kapitel där en övergripande
bakgrund om problematiken kring konkurser beskrivs. Ett aktuellt fall
för ett konkursdrabbat företag ger läsaren en inblick i ämnets relevans.
Bakgrunden resulterar slutligen i studiens vetenskapliga syfte.

Kapitel 2

•Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med en översikt över den
litteratur och tidigare forskning som är av betydelse för studien.
Agentteori och intressentteori beskriver relationen mellan aktörer och
intressenter. Signalteori används för att uppfylla studiens syfte, och
bearbetar hårda och mjuka informationssignaler som företaget sänder
till intressenter.

Kapitel 3

•Metod: I kapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis
beskrivs det analytiska synsättet och intressentperspektivet. Urvalet som
studien använt sig av redovisas, och därefter förklaras de metoder som
använts för att utföra analyserna i studien.

Kapitel 4

•Empiri och analys: Detta kapitel sammanställer och presenterar
resultatet från utförda analyser. Först presenteras en korrelationsmatris,
följt av regressionsanalyser och avslutas med variansanalyser. Kapitlet
utgör grunden för kommande diskussion och slutsats.

Kapitel 5

•Slutsats: Studiens slutsatser presenteras. Resultatet återkopplas till
studiens syfte och fokuserar på de identifierade sambanden och
signifikanta informationssignaler som hittats i kapitel fyra.
Återkoppling till tidigare forskning stärker slutsatsernas kredibilitet.

Kapitel 6

•Diskussion: Studiens resultat diskuteras utifrån den teoretiska
referensramen i kapitel två. Rekommendationer framförs för hur
externa intressenter bör tolka informationssignaler från företags
årsredovisningar. Slutligen diskuteras det teoretiska och empiriska
bidraget samt förslag till fortsatt forskning.
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2 Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som är konstruerad utifrån 

tidigare forskning inom problemområdet konkurser. Den teoretiska referensramen består 

av två övergripande teorier - agentteori och intressentteori. För att uppnå studiens 

undersyfte, vilket är att identifiera samband i hur konkursdrabbade företag väljer att 

kommunicera till sina intressenter genom informationssignaler, används signalteori. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning för att ge läsaren en översiktlig bild av den 

teoretiska referensramen.  

 

2.1 Tidigare forskning 
Tabell 1 nedan presenterar tidigare forskning som summerar studiens teoretiska 

referensram. Tidigare forskning har behandlat hårda och mjuka informationssignaler 

separat. Denna studie kombinerar dessa typer av signaler för att identifiera samband för 

hur företag sänder signaler till sina externa intressenter.  

 
Tabell 1. Litteraturöversikt 

Författare Teori Fokus 

Jensen & Meckling (1976) 

Jensen & Murphy (1990) 

Baiman (1990) 

Westphal & Zajac (1995) 

Johnson, Schatterly, Johnson & 

Chiu (2010) 

Felix (2016) 
Agentteori 

Relationen mellan agent och 

principal 

Eisenhardt (1989) 
Moral hazard och adverse 

selection 

Dopuch, Holthausen, Leftwich 

(1987) 
Problematik kring revision 

Watts & Zimmerman (1983 & 

1986) Intressentteori 

 

Intressenters påverkan, revision 

Clarkson (1995) 

Andon, Baxter & Chu (2015) 

Primära och sekundära 

intressenter 

Macintosh & Quattrone (2010) 

Signalteori 

 

Informationsasymmetri 

Berk & DeMarzo (2014) Kommunikation mot intressenter 

Argenti, (1976) Lednings påverkan 

Gaeremynck & Willekens (2003) 
Inre orsaksrelationer för revision 

och beslut 

Audia, Locke & Smith (2000) Paradoxen kring framgång 

Merkl-Davies & Brennan (2007) 
Icke-finansiella 

informationssignaler 

Leung, Parker & Courtis (2015) 
Minimal 

informationsredovisning 

Beaver (1966) Univariat analys av nyckeltal 

Altman (1968) 

Ohlson (1980) 

Zmijewski (1984) 

Multivariat analys av nyckeltal 

Yazdanfar (2011) Logistisk regressionsmodell 

Cultrera & Brédart (2016) Multilogistisk modell 

Shumway (2001) Överlevnadsanalys 
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2.2 Agentteori 
Agentteorin handlar om hur kontrakt och incitament kan formuleras för att motivera 

individer till att uppnå målöverensstämmelse. Ett agentförhållande uppstår när en 

uppdragsgivare (principalen) rekryterar en person eller ett företag (agenten) för utföra en 

prestation. Agenten ges särskilda befogenheter för att kunna utföra prestationen åt 

principalen. Agentteorin bygger på att individer agerar för att maximera sin egen nytta. 

Agenten antas sträva efter hög ekonomisk kompensation, flexibla arbetstider och goda 

arbetsförhållanden för att utföra prestationen. Principalen strävar efter att prestationen ska 

bli färdigställd så snart som möjligt till lägsta möjliga kostnad för att kunna få avkastning 

på sin investering. (Jensen & Meckling, 1976) 

 

Agentteorin bygger på att det råder informationsasymmetri mellan parterna (Baiman, 

1990). När båda parterna arbetar för att maximera sina individuella intressen finns det 

risk för målinkongruens, eftersom parterna arbetar mot olika mål (Jensen & Meckling, 

1976). Ett exempel på målinkongruens inom ett företag kan vara att aktieägarna 

(principalen) anställer en VD (agenten) för att värna och tillgodose aktieägarnas intressen 

och förväntningar. VDn som vill ha hög ekonomisk kompensation och goda förmåner, 

som till exempel bonusprogram kopplat till aktiekurs, gör sitt yttersta för att öka 

företagets vinster och omsättning. Den agent teoretiska modellen har fått stort genomslag 

i västvärlden. Forskare såsom Westphal och Zajac (1995) har i en serie av artiklar visat 

brister i agentteorin. Bland annat visar de hur VDn många gånger väljer styrelse istället 

för det omvända, eftersom styrelse senare även ska godkänna den redovisning och de 

belöningssystem som faller. Om allt för drastiska åtgärder genomförs för att maximera 

företagets vinster, till exempel omfattande kostnadsbesparingar eller kreativ bokföring, 

kan företagets konkurrenskraft påverkas negativt på lång sikt (Wesphal & Zajac, 1995).  

VDn vill maximera avkastningen på kort sikt eftersom de gynnar dennes intressen i form 

av ökad bonusersättning, medan aktieägarna har ett mer långsiktigt perspektiv för 

företaget (Jensen & Murphy, 1990). Ledningen speglar även i flera avseenden en kultur, 

och det har visat sig att en osund ledningskultur även kontaminerar andra företag där 

samma individer är representerade och rapportering är otillfredsställande (Felix, 2016). 

 

Vidare forskning har delat upp agentteorin i två huvudinriktningar; principal-agent och 

positivistisk. Principal-agent är ett bredare perspektiv som fokuserar på kontraktet som 

uppstår i alla agentförhållanden. På grund av olika intressen kan det uppstå målkonflikt 

och risktagande mellan parterna. Denna problematik kan förstärkas i situationer där 

principalen har svårt att bedöma agentens prestation (Eisenhardt, 1989). Forskning har 

därför visat på alternativa modeller där företaget i större utsträckning i sig självt är 

principalen och dess intressen säkerställs av ett större inflytande från banker (Johnson, 

Schnatterly, Johnson & Chiu, 2010). Det senare är särskilt vanligt i Tyskland och Japan 

som i flera avseenden skiljer sig från övriga västvärlden. Den positivistiska inriktningen 

har ett smalare fokus mot att identifiera specifika situationer där målinkongruens uppstår 

mellan ägare och företagsledare i offentliga bolag. (Eisenhardt, 1989) 

 

Båda inriktningarna innehåller således två centrala problemaspekter; “Moral hazard” och 

“Adverse selection”. “Moral hazard” innebär att en av parterna (agenten) tar större risker 

på motpartens (principalen) bekostnad. Detta beteende möjliggörs av att det råder 

informationsasymmetri, risktagaren (agenten) har mer information om transaktionen än 

principalen som står för kostnaden. Agenten har därav incitament till att agera olämpligt 

(ur principalens perspektiv) eftersom agentens intressen inte påverkas. Vidare utgör 

problemet “adverse selection” svårigheten för principalen att bedöma agentens förmåga 

och kompetens för att kunna utföra en prestation. (Eisenhardt, 1989) 
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Två viktiga faktorer för att åtgärda problemen som uppstår i ett agentförhållande är att 

skapa incitamentkontrakt och övervakning. För att öka målöverensstämmelsen mellan 

agenten och principalen bör det finnas incitament för agenten att arbeta efter principalens 

preferenser. Genom att koppla agentens kompensation till ett prestationsmått, ökar 

agentens incitament till att förbättra resultatet för prestationen (Anthony, Govindarajan, 

Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Ackordslön är vanlig inom industri- och 

byggbranschen, där lönens storlek baseras på arbetsprestationer utifrån i förväg bestämda 

kontrakt. Kontraktet kan gälla en enskild anställd eller ett helt arbetslag som gemensamt 

arbetar efter förutbestämda prestationsmått (NE, 2016). Denna metod innebär dock att 

prestationen bara delvis kan kopplas till agentens beteende. Andra faktorer som kan 

påverka agentens beteende är konkurrens, tekniska förändringar och ekonomiskt klimat. 

På samma sätt är det vanligt i större börsnoterade företag att använda sig av 

prestationsmått i form av bonusprogram för VD och högt uppsatta chefer som är kopplade 

till aktiekurs. Detta för att styra VD och ledningens beteende mot ett för aktieägarna 

önskvärt resultat (Eisenhardt, 1989).   

 

För att försöka övervaka agentens beteende kan principalen investera i 

informationssystem som begränsar möjligheten för agenten att agera emot principalens 

intressen. Exempel på informationssystem med övervakningssyfte är företags 

årsredovisning, vars syfte är att reducera informationsasymmetrin mellan företaget och 

dess intressenter (Eisenhardt, 1989). Företagets redovisning är den viktigaste 

kommunikationskanalen för att externa intressenter ska kunna göra en korrekt bedömning 

av företagets ekonomiska situation, vilket i sin tur påverkar investeringsbeslut. 

Informationssignalerna som företaget väljer att skicka till sina intressenter är därför av 

stor betydelse.   

 

2.3 Intressentteori 
Ett företags viktigaste parter består av olika personer eller grupper, så kallade intressenter, 

som på ett eller annat sätt har intressen i företagets verksamhet. Relationen mellan 

intressenten som bidrar med resurser och företaget kan beskrivas som ett kontrakt, där 

intressenten har särskilda förväntningar på företaget. Varje kontrakt är dessutom ett 

uttryck för en maktposition, där intressentens inflytande eller beroende av den andra 

bestäms av relationen avgränsad i kontraktet (Andon, Baxter & Chua, 2015). En 

maktposition som bygger på inflytande att påverka andra är också vanligt bland företag. 

Intressenter kan påverka företagets beslut för att få sina förväntningar uppfyllda (Deegan 

& Unerman, 2015). När olika intressenter försöker påverka företag efter separata 

intressen kan intressentkonflikter uppstå, vilket inte är gynnsamt för företaget (Watts & 

Zimmerman, 1986). Intressentteorin delar upp företagets intressenter i två grupper; 

primära och sekundära intressenter. En primär intressent definieras som en nödvändig 

part för företagets fortsatta överlevnad. En sekundära intressent definieras som en part 

som kan påverka eller bli påverkad av företaget, men har inga faktiska transaktioner med 

företaget och är därför inte betydelsefull för dess överlevnad. Forskaren Clarkson (1995) 

menade att företagets ledning först och främst måste tillgodose de primära intressenternas 

förväntningar och intressen för att företaget ska kunna bli lönsamt på lång sikt. De 

synsättet möter motstånd från förespråkare av den mer etiska grenen inom 

intressentteorin, som menar att alla intressenter ska få ledningens uppmärksamhet. Det 

bredare etiska perspektivet att alla intressenter ska ha rätt till en viss mängd information, 

oavsett om de väljer att använda informationen, leder till minimerad 

informationsasymmetri mellan olika företagsintressenter (Clarkson, 1995). 

Intressentmodellen illustreras nedan. 
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Figur 3. Intressentmodellen 

 

För att minimera informationsasymmetri mellan olika företagsintressenter är finansiella 

rapporter som årsredovisning en viktig nyckel. För att säkerställa att finansiella rapporter 

ger en rättvisande och korrekt bild av företagets ekonomiska situation, är det viktigt att 

revisorn alternativt redovisningskonsulten som granskar rapporten är oberoende av 

ledningen (Watts & Zimmerman, 1983). Intressentteorin ger en ökad förståelse för 

relationen mellan företag och intressent, vilket bidrar till att uppfylla studiens syfte som 

fokuserar på kommunikationen mellan dessa två parter i form av informationssignaler. 

 

2.4 Signalteori 
Signalteorin har sin utgångspunkt i att marknaden karaktäriseras av 

informationsasymmetri. Det innebär att ledningen innehar mer information om hur det 

går för företaget än dess övriga intressenter (Macintosh & Quattrone, 2010, Berk & 

DeMarzo, 2014). Signalteori handlar om att skapa en förståelse om vilka signaler ett 

företag sänder ut, och av vilka orsaker de sänder dessa signaler. Kan en förståelse skapas 

över varför företag sänder ut dessa signaler, kan även en större förståelse skapas över 

varför företag går i konkurs. På grund av ovan nämnda informationsasymmetri kan 

ledningen välja vilka signaler de sänder ut till omgivningen, och har därav även 

möjligheten att sända ut felaktiga signaler för att ge sken av en ljusare framtid för 

företaget än hur det verkligen ligger till. (Berk & DeMarzo, 2014) 

 

Företagen kan på grund av informationsasymmetrin se till att sprida information om 

företaget till allmänheten, som visar på att det går bättre för dem än det i själva verket 

gör. Anledningen till att sprida sådan falsk information är för att öka värdet på företaget. 

Eftersom intressenterna tror att företaget ökat i värde kommer aktiekursen att stiga. Till 

exempel kan ledningen äga aktier i företaget och vill få upp aktiepriset till en högre nivå, 

för att sedan kunna sälja sina egna aktier. Ross, Westerfiled och Jaffe (2013) menar att 

detta i slutändan kommer skada företaget, eftersom intressenterna till slut kommer att få 

reda på hur verkligheten egentligen ser ut, och att aktiekursen hamnar lägre än om ingen 
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felaktig information hade spridits av ledningen. Detta på grund av att företagets 

förtroende har skadats. (Ross et al., 2013) 

 

Signalerna som företaget sänder ut till omgivningen är intressanta att studera för att öka 

förståelsen om varför företag går i konkurs. Signalerna går att gruppera efter hur enkla de 

är att tolka, analysera och jämföra jämtemot andra företags signaler. Utifrån tidigare 

forskning har två typer av signaler identifierats, hårda och mjuka signaler. Hårda signaler 

är till exempel nyckeltal, som är relativt lätta att jämföra mellan flera företag. Mjuka 

signaler är däremot mer luddiga och svåra att ta på. De är dessutom mer komplicerade att 

jämföra företag emellan. Mjuka signaler finns i form av till exempel uttalande från 

ledningen, det media skrivit om företaget, revisionsberättelser eller 

förvaltningsberättelser. 

 

2.4.1 Mjuka informationssignaler 

Argenti (1976) menar att managers för företag som är på väg att misslyckas sysslar med 

kreativ bokföring, vilket innebär att bokföringen manipuleras för att visa upp ett bättre 

resultat för företaget än vad som egentligen är rättvisande. Eftersom VDn ofta är den ende 

personen som ser hela företaget som en helhet, är denne oftast den första att inse att 

företaget är i ett nödläge. Under vissa förutsättningar kommer därför VDn dölja detta 

faktum, både för företagets intressenter, men även för sig själv. (Argenti, 1976) 

 

Vidare menar Argenti att företag går i konkurs på grund av att ledningen misslyckas, och 

att det finns sex defektsignaler som indikerar detta misslyckande. Första defektsignalen 

är att VDn är en envåldshärskare, och dominerar sina kollegor. Han är med andra ord inte 

en ledare som är mån om sina anställdas bästa. Defektsignal nummer två är att de flesta 

medlemmar i ledningen inte medverkar i viktiga beslut. Antingen är de inte tillräckligt 

insatta i företagets angelägenheter för att kunna bidra, eller så är de specialiserade inom 

olika områden och lämnar de övergripande besluten för företaget till den högsta 

ledningen. Tredje defektsignalen är att VDn även är ordförande för företagets ledning. 

Defektsignal nummer fyra är att de färdigheter och kunskaper styrelsemedlemmarna 

innehar är för obalanserade. Till exempel kan det finnas för få personer med 

marknadsföringserfarenheter, eller ett för stort antal ingenjörer. Femte defektsignalen är 

att det saknas styrelsemedlemmar med finansiell funktion, eller åtminstone alldeles för få 

med finansiella kunskaper. Defektsignal nummer sex är att det finns för dåliga 

ledningskunskaper hos de anställda under ledningen. (Argenti, 1976, Wesphal & Zajac, 

1995) 

 

En annan defekt som Argenti menar finns hos företag som misslyckas är att de är dåliga 

på att reagera på förändringar. Detta genom att de förlorar kontakten med marknaden, och 

hamnar efter i teknologi, omoderna anläggningar och förlegade sociala värderingar. 

(Argenti, 1976) 

 

Värt att ta i beaktning är att det enligt Gaeremynck och Willekens (2003) visat sig att om 

företagsledningen använder sig av alltför negativa uttryck och uttalande om framtiden i 

förvaltningsberättelsen, finns risken att dessa utvecklas till en självuppfyllande profetia. 

Gaeremynck och Willekens (2003) menar att konkursrisken ökar vid de fall där revisorn 

uttalar sig negativt om företaget, och höjer ett varningens finger om företagets fortlevnad. 

Framförallt beror den ökade risken för att uppfylla den egna profetian och gå i konkurs i 

dessa fall på att företagets externa intressenter blir osäkra på företaget och hur det 

egentligen mår. Detta kan leda till att banker och leverantörer agerar mer försiktigt 

gentemot företaget, vilket i slutändan kan vara droppen som får bägaren att rinna över 

och att företaget tvingas till konkurs. (Gaeremynck & Willekens, 2003) 
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Det finns även studier som visar på liknande slutsatser ur ett annat perspektiv. I en studie 

av Audia, Locke och Smith (2000) finner författarna en paradox, att företag som lyckats 

tidigare också har en större förmåga att lyckas i framtiden. Företag som lyckats med sina 

affärer har en större övertygelse om att de är på rätt väg och kan på så vis fortsätta på 

samma bana. De företag som har en sämre lönsamhet och är mindre framgångsrika har 

däremot större problem att lyckas i framtiden, eftersom de funderar över om de ska ändra 

sin strategi för att bli mer lönsamma. Samtidigt kan företag som enbart fokuserar på det 

positiva efter en tid hamna efter i utvecklingen, eftersom de ignorerar det som är negativt 

i deras strategi. (Audia, Locke & Smith, 2000) 

 

Med detta i åtanke kan ledningen påverkas till att försköna mjuka informationssignaler. 

En studie av Merkl-Davies och Brennan (2007) undersöker hur företags ledning kan 

utnyttja informationsasymmetri, som uppstår i ett agent-principal förhållande, för att 

agera opportunistiskt genom att vinkla icke-finansiell information för att vilseleda 

intressenter. Studien identifierar två situationer där ledningen agerar opportunistiskt 

genom att (1) undanhålla negativ företagsinformation och vinkla informationen positivt, 

och (2) förstärker positiva resultat. Mjuka informationssignaler kan därför manipuleras 

genom att ledningen är selektiv i vilken information som inkluderas och utelämnas. 

(Merkl-Davies & Brennan, 2007) 

 

Problematiken med att icke-finansiell information kan presenteras selektivt försvårar 

möjligheten till korrekt analys för externa intressenter. Leung, Parker och Courtis (2015) 

använder begreppet “minimal informationsredovisning” för att analysera företags 

beteende kring att undanhålla negativ information vid årsredovisning. Resultatet visar att 

företag som presterar sämre samt har finansiella svårigheter tenderar att avsiktligt 

undanhålla negativ information i större utsträckning för att skifta externa intressenters 

fokus bort från företagets brister. Studien visar också att företag som ägnar sig åt 

“minimal informationsredovisning” och försöker undanhålla informationen även går 

sämre under följande år. (Leung, Parker & Courtis, 2015) 

  

2.4.2 Hårda informationssignaler 

Signaler som företag använder för att nå ut till sina intressenter är till exempel finansiella 

nyckeltal. Beaver (1966) är en forskare som redan under 60-talet tillämpade statistiska 

metoder för att försöka förutsäga konkurser, eller rättare sagt “failure” som Beaver (1966) 

definierar som oförmågan för företag att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser. Genom 

att analysera endast ett finansiellt nyckeltal i taget kunde Beaver beräkna medelvärden 

för konkursdrabbade företag för att sedan jämföra med ett matchade kontrollföretag av 

liknande storlek som inte hade gått i konkurs. Metoden med att endast analysera ett 

nyckeltal i taget kallas för univariat analys, en simpel metod som Beaver (1966) använde 

för att lägga grunden till statistiska analyser av företags finansiella nyckeltal. 

Företagsinformationen hämtades från balans- och resultaträkningar från 79 stycken 

industriföretag som var verksamma i olika branscher. Med information från 5 år innan 

företagen gått i konkurs, jämfördes närmare 30 stycken nyckeltal oberoende från 

varandra. Resultatet blev att Beaver (1966) kunde visa hur vissa nyckeltal signalerade och 

skiljde sig åt mellan de konkursdrabbade företagen och de aktiva kontrollföretagen flera 

år före den faktiska konkursen. Sammanfattningsvis menar Beaver (1966) att studiens 

analys av finansiella nyckeltal kan bidra till möjligheten att förutse konkurser, men att 

användandet av nyckeltal måste ske med förnuft. Olika nyckeltals bidrag till att försöka 

förutse en konkurs varierar och för vidare forskning trodde Beaver att en multiratio 
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analys, som kombinerade flera nyckeltal, skulle öka sannolikheten att kunna förutse 

företagskonkurser. (Beaver, 1966) 

 

Det stora genombrott blev Altmans (1968) “Z-score modell” som kombinerade fem olika 

nyckeltal i en viktad regressionsformel för att uppskatta om ett företag riskerar att gå i 

konkurs. På samma sätt som Beaver (1966) användes två grupper bestående av 

konkursföretag och aktiva företag som varit verksamma inom samma bransch. 

 

Altmans Z-score modell uttrycks som:  

Z=0.012*X1+0.014*X2+0.033*X3+0,006*X4+0.999*X5.  

Variablerna som modellen består av är: 

 X1= Sysselsatt kapital/totala tillgångar 

 X2= Balanserad vinst/totala tillgångar 

 X3= Rörelseresultat/totala tillgångar 

 X4= Marknadsvärde/totala skulder 

 X5= Försäljningsintäkter/totala tillgångar 

 

Z-värdet utgör företagets risknivå för konkurs och beräknas genom X-värdena som består 

av nyckeltalskvoterna. Ett lågt Z-värde antyder att företagets risknivå för konkurs är hög. 

De beräknade gränsvärdena för konkursrisk och välmående företag i Altmans Z-score 

modell uttrycks som: < 1,81 (konkursrisk), 1,81-2,99 (gråzon) och > 2,99 (välmående). 

 

Vidare menar Altman (1968) att modellen kan vara ett effektivt hjälpmedel för 

intressenter som vill undvika risk. 

 

"...the bankruptcy prediction model is an accurate forecaster of failure up to two 

years prior to bankruptcy and that the accuracy diminishes substantially as the 

lead time increases."  - Altman, 1968, s604 

 

En hel del vidare forskning inom området har haft Altmans Z-score modell som 

utgångspunkt för att försöka utveckla nya modeller med en högre klassificeringsförmåga 

för att förutsäga konkurser. Ohlson (1980) och Zmijewski (1984) är två exempel på 

forskare som utvecklat egna modeller som bygger på Altmans ursprungliga modell. 

Jämförelser pekar mot att de nyare modellerna av Ohlson (1980) och Zmijewski (1984) 

som använder fler variabler än Altmans Z-score modell, faktiskt har en högre förmåga att 

förutsäga en konkurs. (Gray, Gaunt & Wu, 2010)  

 

Tidigare forskning om konkurser har till stor del fokuserat på stora företag. Detta beror 

till stor del på mångfalden av små och medelstora företag samt att det historiskt sätt 

funnits betydligt sämre tillgång till mindre företags ekonomiska information. Denna 

problematik har reducerats under de senaste 30 åren och det finns idag helt andra 

förutsättningar för att analysera företags finansiella rapporter. Idag utgör små och 

medelstora företag en stor del av den svenska ekonomin, vilket gör förståelsen för 

konkurser bland dessa aktörer till ett viktigt forskningsområde (Yazdanfar, 2011).  

 

Yazdanfar (2011) analyserar svenska små och medelstora företag medhjälp av finansiella 

nyckeltal för att identifiera skillnader mellan aktiva och konkursdrabbade företag för att 

på så sätt skapa en analysmodell för konkursförutsägelse. Med utgångspunkt från tidigare 

forskning som Beaver (1966) och Altman (1983), använder Yazdanfar (2011) 30 olika 

variabler som delas upp i kategorierna: kapitalstruktur, likviditet, lönsamhet, kassaflöde, 

kapitalomsättningshastighet, omsättning, operationell effektivitet och företagsstorlek. 

Resultatet visar att sex variabler är tydliga indikatorer ett till tre år före konkurs. Studiens 
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signifikanta variabler består av förändring av totala tillgångar mot föregående år, 

kassalikviditet, soliditet, företagets storlek, avkastning på eget kapital och finansiella 

kostnader i förhållande till totala skulderna. Finansiering för mindre företag ses som en 

stor utmaning vilket gör att betalningsförmåga utgör en större roll än övriga variabler för 

att avgöra ett förtags konkursrisk (Yazdanfar, 2011). En liknande studie om konkurser 

som fokuserar på små och medelstora företag har genomförts av Cultrera och Brédart 

(2016). För att identifiera företag med hög konkursrisk konstrueras en analysmodell för 

att förutse konkurser ett år i förväg. Studien förespråkar vikten av att anpassa 

analysmodellen för det specifika landet som företaget eller företagen är verksamma i, 

detta för att öka modellens förklaringsförmåga. Nyckeltalen som används för att pröva 

studiens hypoteser är skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital, soliditet, 

kassalikviditet och volym av inbetald mervärdesskatt. Resultatet från studien visar att 

majoriteten av författarnas hypoteser kunde styrkas med dessa variabler. (Cultrera & 

Brédart, 2016). 

 

2.5 Teoretisk analysmodell 
Nyckeltal fyller en funktion genom att koncentrera och sammanfatta den stora mängden 

information som företag rapporterar i sina årsredovisningar. Nyckeltal ger användaren 

möjligheten att snabbt få väldisponerad information om företagets ekonomiska ställning. 

Användandet av nyckeltal är också betydelsefull vid företagsjämförelser, eftersom det 

krävs mer än absoluta tal för att rättvist jämföra företag av varierande storlek (Horrigan 

1966). Som tidigare nämnt medför dessa egenskaper att nyckeltal är användbara för att 

bedöma om ett företag riskerar att gå i konkurs (Altman, 1968, Yazdanfar, 2011, Cultrera 

& Brédart, 2016). 

 

Information i årsredovisningen som de finansiella nyckeltalen inte kan koncentrera och 

sammanfatta är företagets ledningsstruktur, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse. Denna information kan vara svårare för företagets intressenter att 

bedöma. Genom att analysera variabler för både den numeriska- och verbala delen av 

årsredovisningen, vill vi öka förståelsen för hur konkursdrabbade företag kommunicerar 

två år före den faktiska konkursen inträffar. 

 

Signifikanta nyckeltal från tidigare forskning för att klassificera företags konkursrisk 

sammanställs i tabell 2. Linden (2015) har undersökt 51 olika studier som använder 

finansiella nyckeltal för att bedöma företags konkursrisk, tabellen visar de tio mest 

använda nyckeltalen. 

 
Tabell 2. Topp 10 nyckeltalsöversikt 

Ranking Variabel Kategori Antal 

1 Nettoresultat 

Totala tillgångar 

Lönsamhet 26 

2 Skuldsättningsgrad/Soliditet Finansiell hävstång 23 

3 Balanslikviditet Betalningsförmåga 19 

4 Kassalikviditet Betalningsförmåga 16 

5 Rörelseresultat 

Totala tillgångar 

Lönsamhet 16 

6 Rörelsekapital 

Totala tillgångar 

Betalningsförmåga 14 

7 Kapitalomsättningshastighet Verksamhetens effektivitet 13 

8 Avkastning på eget kapital Lönsamhet 13 

9 Omsättningstillgångar 

Totala tillgångar 

Betalningsförmåga 11 

10 Vinstmarginal Lönsamhet 8 
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Med utgångspunkt från tidigare forskning har åtta stycken finansiella nyckeltal som 

benämns som hårda informationssignaler och sju stycken mjuka informationssignaler 

valts ut. Detta för att analysera företags finansiella information, förvaltningsberättelse, 

revisionsberättelse och ledningen. Detta för att uppfylla undersyfte ett: identifiera 

finansiella- och icke finansiella informationssignaler utifrån företags årsredovisning. 

 

Hårda informationssignaler: 

 

 Företagets tillväxt 

- Omsättningsförändring (1) 

- Förändring av antalet anställda (2) 

 

 Företagets finansiella struktur 

- Soliditet (3) 

- Goodwill (4) 

 

 Företagets kortsiktiga betalningsförmåga 

- Kassalikviditet (5) 

 

 Företagets lönsamhet 

- Vinstmarginal (6) 

- Kapitalomsättningshastighet (7) 

- Räntabilitet på eget kapital (8) 

 

Dessa variabler har prövats i tidigare studier om konkursförutsägelser av Altman(1966), 

Ohlson (1980), Zmijewski (1984), Yazdanfar (2011), Cultrera och Brédart (2016). 

Variabeln goodwill är ett relativt obeprövat nyckeltal i dessa sammanhang och tas med i 

studien eftersom goodwillpostens betydelse fått en allt mer framträdande roll i företags 

balansräkningar (Ernst & Young, 2009).   

 

Mjuka informationssignaler: 

 

 Förvaltningsberättelse 

- Framtids- (1) eller historisk (2) betoning 

- Positiv (3) eller negativ (4) 

- Ledningsstruktur: Extern eller intern VD (5) 

 

 Revisionsberättelse 

- Positiv (6) eller negativ (7) 

 

2.5.1 Tillväxt 

Omsättningsförändring 

Omsättningsförändring är ett mått för företagets tillväxt eller minskning i jämförelse med 

föregående räkenskapsår. En ökning av omsättning påverkar i regel även det totala 

kapitalet i företaget positivt. Ett företag med hög tillväxt är ett företag som har en kraftig 

omsättningsökning. Risker som kan uppstå med en allt för snabb tillväxt är till exempel 

att företagets kostnader ökar med omsättningen såpass hastigt att man förlorar kontrollen 

över utgifterna. Detta kan i värsta fall orsaka en konkurs längre fram. (Nilsson, Isaksson 

& Martikainen, 2013) 
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Omsättningsförändring beräknas genom att dividera årets omsättning med föregående 

räkenskapsårs omsättning. Det är viktigt att kontrollera om tillväxten skett organiskt eller 

externt genom förvärv. Ett företagsförvärv (extern tillväxt) kan påverka 

omsättningsförändringen kraftigt vid jämförelser över tid. (Nilsson et al, 2013) 

 

Antalet anställda 
En ytterligare indikator på företags tillväxtnivå är antalet anställda. För aktiebolag 

beräknas ett medelvärde av antalet anställda som redovisas i årsredovisningen. 

Anledningen till att man beräknar ett medelvärde är att personalstyrkan kan variera under 

olika perioder, till exempel kan det skilja sig mellan olika kvartal beroende på vilken 

bransch företaget är verksamma i. (Nilsson et al, 2013) 

 

Antalet anställda bidrar även till en generell uppfattning kring företagets storlek inom 

studiens intervall 40-250 anställda. Resultat från tidigare forskning av Ohlson (1980) 

tyder på att företagsstorlek är statistiskt signifikant, större företag har en lägre konkursrisk 

i jämförelse med mindre företag. Även Shumway (2001) menar att ett negativt samband 

existerar mellan storlek och konkurssannolikhet.  

 

Omsättningsförändring och antalet anställda ger oss en tydlig indikation över företagets 

tillväxtförändring åren innan konkurs inträffar. 

 

2.5.2 Finansiell struktur 
Soliditet 
Soliditet är ett mått som används frekvent i tidigare studier om finansiella nyckeltal, bland 

annat Ohlson (1980), Zmijewski (1984), Shumway (2001), Yazdanfar (2011), Cultrera 

och Brédart (2016) menar att soliditeten är signifikant för att prognostisera konkurser. 

Soliditeten förklarar företagets finansiella struktur, hur mycket av verksamheten som 

procentuellt är finansierat med eget kapital (Shumway, 2001). Soliditet anges genom 

beräkningen:  

 

Eget kapital + (0,72 * obeskattade reserver) 

Totala tillgångar 

 

En hög soliditet är en signal på att företaget är finansiellt starkt och har en god 

betalningsförmåga på långsikt. En låg soliditet signalerar motsatsen, vilket innebär att 

företaget är beroende av externt kapital från långivare och att betalningsförmågan på 

långsikt kan vara svag. Ett negativt resultat för ett företag innebär att det egna kapitalet 

och soliditeten sjunker. Företagets soliditet blir helt avgörande för hur länge företaget kan 

bära förlusterna innan en konkurs är ett faktum. Detta gör soliditeten till ett väldigt viktigt 

nyckeltal för att analysera företagets förmåga att hantera negativa resultat och 

konjunktursvackor. En tydlig varningssignal är om soliditeten minskar flera år i rad, vilket 

kan indikera en ökad risk för konkurs i framtiden. (Carlson, 2002) 

 

För att öka ett företags soliditet finns tre alternativ:  

 

 Företaget är lönsamt och återinvesterar sina vinster i verksamheten 

 Amortering av skulder 

 Ägarna tillför mer kapital (ökning av aktiekapital till exempel nyemission)  
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Att finansiera verksamheten genom eget kapital är i regel väldigt kostsamt, eftersom 

ägarnas avkastningskrav tenderar att vara högre än räntekostnaderna på banklån. Det kan 

dock vara nödvändigt i vissa fall för att undvika att soliditeten sjunker till en nivå där 

egna kapitalet understiger 50 procent av aktiekapitalet. Om det egna kapitalet understiger 

50 procent av aktiekapitalet riskerar företaget att hamna på obestånd om man inte kan 

uppfylla sina ekonomiska åtaganden. (Carlson, 2002) 

 

Det är svårt att ange en exakt nivå för hur hög soliditeten bör vara, det varierar mellan 

branscher och företagens individuella förutsättningar. En sund utgångspunkt kan dock 

vara att företag som är verksamma inom branscher med hög risk behöver en hög soliditet. 

Generellt anses en soliditet på mellan 30 och 40 procent vara en stabil nivå. (Nilsson et 

al, 2013) 

 

Goodwill 
Goodwill uppstår när köpeskillingen för ett företagsförvärv är högre än det verkliga 

värdet av det totala tillgångar och övertagna skulder, det överstigande beloppet redovisas 

som en immateriell anläggningstillgång - goodwill. Den immateriella 

anläggningstillgången ska uppfylla ett antal kriterier och generera en framtida ekonomisk 

fördel för företaget för att det ska få redovisas som goodwill. (FAR, 2016) 

 

Företaget som använder extern tillväxt som strategi har oftast stora goodwill poster, vilket 

man kan uppmärksamma i företagets balansräkning (Ernst & Young, 2009). Detta gör 

nyckeltalet intressant att undersöka för att avgöra om det har en signifikant påverkan på 

företags informationssignaler. 

 

2.5.3 Kortsiktig betalningsförmåga 

Kassalikviditet 
Kassalikviditet visar företagets kapital styrka och betalningsförmåga på kort sikt. 

Nyckeltalet är viktigt för att avgöra om företaget klarar av att betala sina kortfristiga 

skulder som förfaller löpande. Att företaget har en kortsiktig betalningsförmåga är kritiskt 

för att hålla verksamheten operativ. En likviditetsbrist innebär att företaget omedelbart 

hamnar i en besvärlig situation. Som regel anses en kassalikviditet på 100 procent vara 

en minimumnivå, vilket betyder att företagets likviditet täcker de totala kortfristiga 

skulderna. Kassalikviditeten anges genom beräkningen: 

 

Omsättningstillgångar - Varulager 

           Kortfristiga skulder 

 

Likvida medel som företag genererar genom försäljningsintäkter redovisas i företagets 

kassaflödesanalys. Detta innebär att likvida medel som skapas från försäljningsintäkter är 

svårt att manipulera i redovisningen. Eventuell vinstmanipulation kan istället ske i 

företags olika periodiseringar - värdering av kundfordringar, förutbetalda intäkter och 

garantiavsättningar. Exempelvis kan en felaktig ökning av nettoomsättning konstrueras 

genom att bokföra en intäkt för en prestation som till stor del inte har blivit slutförd. 

Effekten av den bokförda intäkten blir att nettoomsättningen ökar utan att 

försäljningsintäkterna genererar en ökning av likvida medel. (Nilsson et al, 2013) 
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Det finns en del tidigare forskning som tyder på att det finns ett negativt samband mellan 

kassalikviditeten och risken för att gå i konkurs. Detta innebär att om ett företag har en 

dålig likviditet så ökar även risken för att gå i konkurs. Charitou et al. (2004) fann det 

signifikant att risken för att det ska ske en konkurs ökar om företaget har en dålig 

kassalikviditet. Zmijewski (1984) finner även att ett samband finns i tre av sju studerade 

år, dock inte på en signifikant nivå. 

 

2.5.4 Lönsamhet 

Vinstmarginal 
Vinstmarginal är ett vanligt förekommande nyckeltal som beskriver företagets vinst i 

relation till nettoomsättningen. Ett företag måste vara lönsamt för att kunna överleva på 

långsikt. Vinstmarginal beräknas före eventuella räntekostnader är betalade, vilket 

innebär att måttet inte tar hänsyn till hur verksamheten är finansierad (Soliman, 2008).  

 

Ett företag kan öka sin vinstmarginal genom åtgärder som ökar intäkten för varje enskild 

produkt. Det kan finnas flera alternativ som att höja försäljningspriset, så kallad 

högprisstrategi, eller effektivisera produktionen för sänka tillverkningskostnader. En låg 

vinstmarginal kräver en hög omsättningshastighet för att företaget skall vara lönsamt, det 

leder oss in på sambandet mellan vinstmarginal och nyckeltalet 

kapitalomsättningshastighet. (Nilsson et al, 2013) Vinstmarginal (%) beräknas genom: 

     

Företagets vinst före räntekostnader 

Omsättning 

 

Kapitalomsättningshastighet 
Kapitalomsättningshastighet är ett nyckeltal som mäter företagets kapitalintensitet, de vill 

säga hur effektivt företaget utnyttjar sitt kapital i verksamheten. Företag bör generellt 

sträva efter högsta möjliga kapitalomsättningshastighet, vilket kan uppnås genom att 

binda minimalt med kapital i relation till omsättning (Soliman, 2008). Åtgärder för att 

reducera bundet kapital kan till exempel vara effektivisera lagerhållning och minska 

kreditgivning för kundfordringar. En lågprisstrategi, omvänd strategi mot tidigare 

högprisstrategi för att öka vinstmarginalen, kan vara lämplig för att öka 

kapitalomsättningshastigheten kapital (Nilsson et al, 2013).  

Kapitalomsättningshastigheten beräknas genom: 

 

                     Omsättning 

Totalt kapital 

 

Avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital är ett viktigt nyckeltal då det visar på hur lönsamt företaget är 

för dess ägare. I en konkursförutsägelse är det ett viktigt nyckeltal att ta hänsyn till, 

eftersom aktieägarna vanligtvis anses vara de enskilt viktigaste intressenterna för 

företaget. I företag som ägs av passiva ägare, och som därav styrs av andra personer blir 

detta extra viktigt.  I dessa fall är oftast aktieägarnas huvudsakliga och kanske enda 

intresse att få ut en så hög avkastning som möjligt på det kapital de investerat i bolaget. 

Eftersom detta är ett mått som baseras på hur väl kapitalet utnyttjas i företaget 

kompletterar det vinstmarginalen som istället relateras till företagets resultat. (Nilsson et 

al, 2013) 
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Detta nyckeltal, som även benämns som avkastning på eget kapital, visar på hur företaget 

och företagsledningen lyckats med att förädla det kapital som aktieägarna har investerat 

i företaget. Avkastning på eget kapital beräknas som följande: 

 

Resultat efter finansiella poster 

Summa genomsnittligt eget kapital 

 

Det genomsnittliga egna kapitalet beräknas genom att ta IB eget kapital vid årets början 

plus UB eget kapital vid årets slut delat på två, för att på så vis få ett genomsnittligt värde 

på det egna kapitalet. Det egna kapitalet består av det bokförda värdet av eget kapital plus 

72 procent av de obeskattade reserverna. (Nilsson et al, 2013) 

 

I tidigare forskning tenderar författarna oftare att studera avkastningen på det totala 

kapitalet framför avkastning på det egna kapitalet. Man har funnit att det finns ett negativt 

samband mellan avkastning på totalt kapital och risken för konkurs. Charitou et al. (2004) 

och Zmijewski (1984) finner i sina studier att det finns ett tydligt negativt samband, svag 

avkastning på totalt kapital tenderar att öka risken för konkurs. Vi anser dock att för vår 

studie är det mer relevant att studera avkastning på det egna kapitalet eftersom det har en 

tydligare koppling till hur ägarna, som är en viktig intressent, kan uppfatta negativa 

signaler som kan indikera risk för konkurs. 

 

2.5.5 Förvaltningsberättelse 

Utöver de hårda informationssignalerna, det vill säga utvalda finansiella nyckeltal, 

kommer förvaltningsberättelsen vara en viktig del för studiens analysmodell. 

Förvaltningsberättelsens syfte är att fungera som en verbal kommunikationskanal för att 

förmedla de viktigaste händelserna som skett under det gångna räkenskapsåret. Även 

information om ledningens syn på företagets framtidsutsikter och kommande utmaningar 

ska tas upp i förvaltningsberättelsen. Detta ger ett viktigt inslag av icke-finansiell 

information i årsredovisningen som i övrigt fokuserar på historisk ekonomisk 

information. (Riksdagen, ÅRL, 2016) 

 

Förvaltningsberättelsen är lagstadgad och ska enligt årsredovisningslagen 6:1 - 

 

“innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, 

ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska 

översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp 

som tas upp i andradelar av årsredovisningen.” 

 

“sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under 

räkenskapsåret” 

 

“företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför” - ÅRL kap 6 §1. 

 

Företaget har ett ansvar att bidra till förståelse för årsredovisningen och samtidigt 

reducera informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter genom att 

redovisa väsentlig information om företagets framtida utveckling (Riksdagen, ÅRL, 

2016).  För att säkerställa företagsledningens uttalanden i förvaltningsberättelsen, bör den 

redovisade informationen granskas på samma sätt som den övriga årsredovisningen av en 

revisor alternativt en redovisningskonsult. Aktiebolagslagen nionde kapitlet paragraf tre, 

beskriver revisorns skyldighet att kontrollera företagets årsredovisning och bokföring 

samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. (Riksdagen, ABL, 2016) 
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2.5.6 Revisionsberättelse 

Revisorns uppdrag är att granska företagets årsredovisning för att säkerställa att det 

redovisade materialet stämmer och att företaget har upprättat årsredovisningen i enlighet 

med god redovisningssed. Som tidigare nämnt måste revisionen inkludera kontroll av 

årsredovisningen alternativ årsbokslutet samt granskning av förvaltningen. Även 

revisionen ska följa god redovisningssed och uppfylla internationella revisionsstandarder. 

(FAR, 2016) 

 

Revisorn sammanställer resultatet av granskningsuppdraget i revisionsberättelsen. I 

revisionsberättelsen ska revisorn styrka att årsredovisningen är korrekt och ger en 

rättvisande bild av företaget (FAR, 2016). Om oegentligheter som missvisande 

information eller felaktiga siffror har uppmärksammats ska revisorn sammanställa en 

“oren revisionsberättelse” som innehåller anmärkningar på fel i årsredovisningen. En 

oren revisionsberättelse orsakas vanligtvis av bristande betalningsförmåga på kortfristiga 

skulder vilket medför försenade inbetalningar. Vid allvarliga oegentligheter ska revisorn 

utfärda en going-concern varning, som ifrågasätter företagets fortlevnadsmöjligheter. 

Samtidigt som en revisor ska agera självständigt och opartiskt finns det ekonomiska 

incitament att vara återhållsam med anmärkningar i revisionen. Detta på grund av att 

klienten som betalar revisorn också är den som granskas. En revisor som kontinuerligt 

utfärdar en hög grad av anmärkningar riskerar att förlora klienter, samtidigt kan en revisor 

som inte påpekar oegentligheter riskera åtal och förlora anseende. (Dopuch, Holthausen, 

Leftwich, 1987) 

 

För att analysera förvaltnings- och revisionsberättelsens innehåll används form orientated 

(objektiv) analys, som baseras på hur ofta specifika ord förekommer i texten. Som tidigare 

nämnt i teoridelen för mjuka informationssignaler är detta en beprövad metod som 

tillämpats i tidigare forskning.  

 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Studiens teoretiska referensram bygger på etablerade teorier kring finansiella nyckeltal 

och för hur företag kommunicerar med externa intressenter. Utifrån agentteorin och 

intressentteorin redogörs problematiken med informationsasymmetri mellan företag och 

externa parter. Ur ett intressentperspektiv är informationsasymmetri något negativt, 

eftersom intressenter strävar efter att kunna fatta så rationella beslut som möjligt. För att 

förstå hur företag kommunicerar med externa intressenter tillämpas signalteori. 

Signalteori syftar till att skapa en förståelse för vilka informationssignaler ett företag 

sänder och av vilken orsak (Berk & DeMarzo, 2014). För att analysera företagens 

årsredovisningar har olika analyser genomförts i kommande kapitel. Genom att 

kombinera mjuka och hårda variabler från tidigare forskning, får studien en unik 

infallsvinkel för att bidra till ökad förståelse för de informationssignaler ett företag sänder 

till sina externa intressenter före en stundande konkurs.  
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3 Metod 

 

I kapitlet metod redogörs hur studien är uppbyggd och genomförd och inleds med 

analytiskt synsätt, deduktiv ansats och intressentperspektivet. Tillvägagångssättet avser 

att bidra till ett signifikant och säkerställd resultat i kommande kapitel genom att använda 

vetenskapliga och beprövade metoder. Studiens urval fokuserar på små och medelstora 

företag eftersom de utgör en central del av Sveriges ekonomi.

 

3.1 Vetenskapligt synsätt  
I vår studie har vi valt att utgå från ett analytiskt synsätt. Det analytiska synsättet utgår 

ifrån att världen och verkligheten vi lever i är mätbar eftersom den är objektiv. 

Målsättningen med analysen har varit att finna generella förklaringar till fenomenet, 

utifrån de delar av verkligheten som studerats i studien. Eftersom studiens fokus är att 

analysera årsredovisningar är det analytiska synsättet att föredra, för att uppnå ett 

objektivt resultat. (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

3.2 Forskningsansats 
Vår studie utgår från redan existerande teori, litteratur och forskning. Därför har vi valt 

en deduktiv forskningsansats. De resultat som erhållits via den empiriska datainsamlingen 

från årsredovisningarna har jämförts med tidigare forskning, för att se hur väl de signaler 

som påträffats överensstämmer med tidigare forskning, och om möjligheter funnits för 

att vidareutveckla den ursprungliga teoretiska referensramen. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Figur 4. En deduktiv process. Källa: Bryman & Bell, 2013 

 

3.3 Val av perspektiv 
Utgångspunkt för den här studien har varit ett intressentperspektiv. Vi har analyserat 

företag utifrån offentlig sekundärdata, vilket är samma information som finns tillgänglig 

för externa intressenter. Information som är tillgänglig för externa intressenter är mer 

begränsad än för de interna intressenterna, eftersom de interna intressenterna har en bättre 

insyn i företagets ekonomiska situation. Den finansiella information som finns tillgänglig 

för externa intressenter, så som årsredovisningar, är reglerade i svensk lagstiftning för att 

säkerställa uppgifternas kvalité (årsredovisningslagen (SFS 1995:5054). Detta för att 

möjliggöra analys och jämförelse mellan olika företags ekonomiska förmågor och 

situation. Den finansiella informationen som är offentlig i Sverige håller en hög 

internationell nivå. Även tillgången till mer övergripande information som bransch- och 

konjunkturstatistik tillhandahålls av exempelvis Statistiska Centralbyrån (SCB). All 

företagsinformation ska granskas kritiskt, speciellt icke finansiell information, eftersom 

det råder större osäkerhet kring hur uppgifterna kan och bör tolkas. 

  

Teori Data-insamling Analys Resultat Teoriprövning
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3.4 Kvantitativ studie 
Studien vi genomfört är av en kvantitativ karaktär på grund av att vi kvantifierat det 

material vi samlat in från årsredovisningarna, för att på så vis identifierat samband och 

mönster i empirin. Resultatet har uttryckts i siffror, vilket möjliggjort att det kunnat 

behandlas och bearbetas med statistiska analyser. För att ha kunnat genomföra statistiska 

analyser har vi i vår studie använt oss av ett tillräckligt stort urval för att möjliggöra 

generella slutsatser. (Bjereld et al., 2009) 

 

3.5 Litteraturstudie 
Vi har för att genomföra vår litteratursökning använt oss av de databaser som Luleå 

Tekniska Universitet tillhandahåller via sin hemsida. Först har vi letat efter tidigare 

examensarbeten, för att få inspiration och idéer om uppsatsämne. Vi har använt oss av 

litteratur från Luleå Tekniska Universitets bibliotek, som vi har funnit via databasen 

LIBRIS där litteraturens placering i biblioteket även tillhandahålls. Dessutom har vi 

använt oss av kurslitteratur från tidigare kurser i vår utbildning. Vetenskapliga artiklar 

har vi huvudsakligen funnit via Google Scholar men även i några fall Scopus. Exempel 

på de sökord vi använt oss av vid artikelsökning är: ”konkurs”, ”signaler”, ”failure”, 

”bankruptcy”, ”signal theory”, ”content analysis”, ”disclosure” och ”prediction”. 

 

3.6 Urval 
I denna studie har vi studerat medelstora företag med 40-250 stycken anställda. Alla 

företagen har varit verksamma i Sverige och haft årsredovisningar i svenska kronor. En 

anledning till att vi valde medelstora företag framför små företag är att de betydligt oftare 

har med en förvaltningsberättelse i deras årsredovisningar, vilket vi behövt då vi valt att 

inhämta empiri och analysera information ifrån företagens förvaltningsberättelser. På 

grund av vårt geografiska läge men framförallt tillgången av årsredovisningar har vi 

begränsat vårt urval till företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom Sveriges 

gränser, och är registrerade i Sverige. Vi har genomfört studien på totalt 105 stycken 

företag. Dessa har vi därefter delat upp i tre olika grupper med 35 stycken företag i varje 

grupp. Vi har valt att analysera grupper av en så pass stor storlek så att vi haft möjlighet 

att se statistiska samband och kunna dra generella slutsatser. De tre olika grupperna består 

av företag som har sin senaste årsredovisning innan konkursen i årsspannet 2009-2010, 

2011-2012 och 2013-2014. I denna studie har vi studerat företag som har påbörjat och 

avslutat en konkurs. För att få en uppfattning om företagens negativa utveckling har 

signalerats innan konkursen uppstått, har vi studerat de valda företagens senaste 

årsredovisning och för året före faktisk konkurs, det vill säga de två senaste 

årsredovisningarna för de konkursdrabbade företagen.  

 

I Sverige består 99 procent av företagen av små och medelstora företag (SCB). EU:s 

definition av små och medelstora företag baseras på antal anställda och finansiella 

gränser: 

 

“SMF - små och medelstora företag samt mikroföretag kategorin mikroföretag 

samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av fristående företag, 

och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som” 

(Tillväxtverket). 

 

 sysselsätter färre än 250 personer och 

 vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller 

 vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. 
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Med sitt höga antal står små och medelstora företag för majoriteten av privatanställningar 

på den svenska arbetsmarknaden, 60 procent av alla jobb inom den privata sektorn finns 

i företag som definieras SMF. Statistik över näringslivets bidrag till Sveriges 

bruttonationalprodukt, BNP, visar tydligt hur viktiga SMF är för landets ekonomi - BNP 

består av landets totala produktion av varor och tjänster. Av näringslivets bidrag står SMF 

för 46 procent av varuproduktionen och 66 procent av tjänsteproduktionen, det totala 

bidraget hamnar på 57 procent av näringslivets bidrag till BNP. Viktigt att notera att 

statistiken inte tar hänsyn till om små företag tillhör en större koncern, utan baseras helt 

på EU:s definition av små och medelstora företag. (Ekonomifakta, 2016) 

 

Vårt urval av företag har skett genom att slumpmässigt välja ut 35 företag till de tre olika 

grupperna bland alla de företag som matchar de ovan nämna kriterierna. Detta har skett 

genom att vi via Retriever Business har identifierat de företag som uppfyllde våra kriterier 

inom varje tidsintervall. Resultatet var 104 stycken företag för intervallet 2009-2010, 125 

stycken för 2011-2012 och 53 stycken för 2013-2014. Därefter har vi använt en 

slumpgenerator i Excel som slumpmässigt gett alla företagen i varje grupp ett tal mellan 

1-1000 och tagit de 35 stycken med lägst tal i varje grupp till vår studie. Dock har några 

företag därefter uteslutits från vårt urval. Ena orsaken är att företaget i fråga endast haft 

en årsredovisning tillgänglig, vilket indikerar på att företaget enbart funnits i ett år och 

därmed inte skulle bidragit till vår studie på ett önskvärt sätt. Den andra orsaken är att 

företaget haft ett brutet räkenskapsår där deras senaste årsredovisning i huvudsak gällt för 

året innan det aktuella tidsintervallets början, varpå vi uteslutit dessa företag. 

 

3.7 Datainsamlingsmetod 
Det empiriska material vi samlat in och analyserat, är årsredovisningar från företag som 

gått i konkurs. Dessa årsredovisningar har vi hämtat med hjälp av Retriever Business, 

som tillhandahålls via Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Årsredovisningarna kunde 

hämtas både i sin helhet i PDF-format, men även utvalda nyckeltal från ett flertal 

årsredovisningar hämtades sammanställda i Excel-format. Efter vi genomfört 

datainsamlingen har vi sammanställt och analyserat den insamlade datan för att se om vår 

insamlade empiri stämde överens med hur teori inom området ser ut i dagsläget. I vår 

analys av empirin har vi fått en större förståelse kring det ämne vi studerat. 

 

3.8 Analysmetod 
Studiens analysmetod består av två faser - innehållsanalyser av årsredovisningarna med 

hjälp av programmet QSR International Nvivo 11 och korrelations-, regressions- och 

variansanalys med programmet SPSS Statistics. Detta för att uppfylla studiens huvudsyfte 

bidra till ökad förståelse för de informationssignaler ett företag sänder till externa 

intressenter före en stundande konkurs och även undersyfte två och tre. 

 

 Identifiera samband i hur konkursdrabbade företag väljer att signalera till sina 

intressenter. 

 Utveckla en modell för att analysera konkursdrabbade företags 

informationssignaler. 
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Innehållsanalyser på förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen har utförts på de 

slumpmässigt utvalda företagen. För att genomföra en innehållsanalys finns det enligt 

Smith & Taffler (2000) två generella typer av analysmetoder. Antingen en objektiv analys 

så kallad “form orientated”, vilket innebär att man räknar antalet specifikt utvalda ord i 

texten som analyseras. Detta för att på så vis komma fram till en slutsats utifrån ordens 

frekvens. Den andra analysmetoden är “meaning orientated”. Denna analysmetod är 

subjektiv, då läsaren som analyserar en text försöker finna underliggande teman i texten, 

till exempel om texten är negativt eller positivt utformad. Utifrån de teman man finner 

försöker därefter författarna att finna slutsatser. Bland andra Weber (1990) argumenterar 

för att “form orientated” är en pålitligare typ av analysmetod än “meaning orientated”. 

 

För att säkerställa att innehållsanalysen mäter det vi avser att mäta har 

förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen från alla årsredovisningar sammanställts 

och analyserats separat. Ord som är relevanta för studiens syfte valts ut genom en 

ordfrekvensanalys i Nvivo. De utvalda orden presenteras i figur 5 nedan. 

 

 
Figur 5. Kodningsschema mjuka informationssignaler 

 

Orden har klassificerats till kategorierna utifrån hur de har använts i företagens 

förvaltningsberättelse och revisionsberättelse vilket sammanställs i Nvivo vid utförandet 

av textanalyser. Tecknet (*) efter ordet i figur 5 indikerar att olika böjningsformer tas 

med i sökningen.  

 

Några exempel på hur de utvalda orden har använts i företagens årsredovisning: 

 

Kunder* - “Bolaget kännetecknas av hög servicegrad och av kompetent och 

ansvarstagande personal, detta har under perioden bekräftats genom fortsatt ökning av 

antalet kunder, och uppdrag hos befintlig kundstock.” - Företag A12, 2010, s.3 

 

Lönsam* - “A1 var redan 2007 Sveriges största återförsäljare men målsättningen är att 

växa ytterligare för att kunna kapitalisera på den ledande marknadspositionen och 

storleken för att skapa marknadens bästa lönsamhet och ett uthålligt stabilt företag.” - 

Företag A1, 2011, s.4 

 

Mjuka informationssignaler
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berättelse
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Lönsam*
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Förbättr* - “Det fortsatta arbetet med Lean Production kommer att förbättra bolagets 

logistik och produktion. Trots lågkonjunktur har bolaget ett flertal intressanta 

kundprojekt som väntas bredda bolagets kundbas.” Företag A22, 2009, s.3 

 

Textanalysen registrerar antalet gånger företaget använder ett ord i sin 

förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Genom att summera varje kategori får vi 

fram ett signalvärde för företagets mjuka informationssignaler.  

 

Analysdelen för företagens ledningsstruktur, extern eller intern VD har genomförts 

manuellt. Denna information har hämtats från Retriever Business funktion 

befattningshavare samt kontrollerats på varje årsredovisning där styrelsen och VD 

signerat de inlämnade uppgifterna.  

 

För att uppfylla studiens syfte och finna samband mellan hur företag skickar signaler till 

sina intressenter har en korrelations-, regressions- och variansanalys utförts med hjälp av 

programmet SPSS statistics.  

 

En korrelationsanalys visar om flera variabler mäter samma sak. 

Korrelationskoefficienten kan ligga mellan -1 och 1, där -1 indikerar ett fullständigt 

negativt samband och 1 ett fullständigt positivt samband. Detta innebär således att inget 

samband finns vid ett värde på 0. Vid korrelationsanalysen genererades även ett p-värde. 

P-värdet klargör till vilken sannolikhetsgrad korrelationskoefficienten är felaktig, vilket 

skulle innebära en slumpmässigt genererad korrelationskoefficient. Ett lägre p-värde 

innebär följaktligen en högre grad av reliabilitet. (Craig, McCabe & Moore, 2012) 

 

En regressionsanalys genomfördes i syfte att granska effekten mellan oberoende variabler 

och en beroende variabel för att förklara variationen. De oberoende variablerna utgörs av 

alla informationssignaler som prövas mot varje beroende variabel. De beroende 

variablerna är fyra utvalda informationssignaler: 

 

 Förvaltningsberättelse positivt 

 Förvaltningsberättelse negativt 

 Revisionsberättelse positivt 

 Revisionsberättelse negativt 

 

Regressionen visar vilken eller vilka oberoende variabler som har högst påverkan på de 

beroende variablerna. För att illustrera hur variablerna prövas mot informationssignalerna 

har figur 6 konstruerats. 
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Figur 6. Sammanställning av regressionsanalys 

 

Regressionsanalysen beskriver med betavärdet, relationen mellan den oberoende 

variabeln och den beroende variabeln. Betavärdet för en oberoende variabel anger hur 

många standardavvikelser variabeln förändras när den beroende variabeln ökar med 1. 

Den oberoende variabelns förklaringsgrad anges av “Adjusted R Square”, som visar i 

vilken grad variationen i den oberoende variabeln kan förklara variationen i den beroende. 

“Adjusted R Square” kan ligga mellan 0-1 och utläses som procent, ett högt värde innebär 

en hög förklaringsgrad. “Adjusted R Square” används när det finns flera oberoende 

variabler. (Craig, McCabe & Moore, 2012) 

 

En variansanalys, så kallad “Analysis of Variance - ANOVA”, används för att jämföra 

skillnader i medelvärden mellan fler än två olika grupper. Syftet är att pröva variablernas 

medelvärden för att avgöra om det är statistiskt signifikanta, skillnad i medelvärde mellan 

variablerna är ej slumpmässigt. Analysen tydliggör även hur informationssignaler 

förändras i takt med medelvärdet. 

 

3.9 Studiens trovärdighet utifrån validitet och reliabilitet 
Det är av stor betydelse att vår studie har en hög grad av validitet. Validiteten innebär i 

vilken grad man verkligen mätt det man avsåg att studien skulle mäta. (Bjereld et al., 

2009, Bryman & Bell, 2013) Uttryckt på ett elegantare sätt kan validitet enligt Bjereld et 

al. (2009) definieras som till vilken grad den teoretiska och den operationella definitionen 

överensstämmer med varandra.  

 

Det spelar ingen roll om det man mätt är validerat eller ej, om mätningarna är gjorda på 

ett slarvigt eller felaktigt sätt. Studien kan ha en hög grad av reliabilitet utan att samtidigt 

vara valid. Däremot kan inte studien vara valid till en hög grad, utan att samtidigt ha en 

hög reliabilitet. Därför är det viktigt att studien har en hög säkerställd reliabilitet. (Bjereld 

et al., 2009, Bryman & Bell, 2013) Reliabilitet innebär att de mätningar som utförs ska 

vara pålitliga och utföras på ett korrekt sätt. Det är viktigt att de mätningar som utförts 

kan återupprepas i framtiden, eller av en annan person, och att detta resultat inte kommer 

skilja sig avsevärt från våra mätningar. Förekommer variationer ska det bero på att 

mätobjektet förändrats, och inte på grund av slarvig mätning eller dåliga mätinstrument. 

(Bryman & Bell, 2013)  
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Årsredovisningar är nedskrivna och offentligt tillgängliga dokument, vilket innebär att vi 

inte på något sätt kunnat ändra eller förvränga dessa dokuments innehåll, vilket på så sätt 

stärker validiteten. Studien baseras både på objektiva data, i form av finansiella nyckeltal 

från årsredovisningarna, och de mer subjektiva, icke finansiella variablerna, från 

förvaltnings- och revisionsberättelsen. I fallet med de finansiella nyckeltalen är reliabilitet 

och validiteten hög, till följd av att vi varit noggranna i avläsningen av årsredovisningarna 

och siffror är objektiva i sin natur. Då det gäller de icke finansiella variablerna har vi 

själva tolkat och kodat (genom att välja ut viktiga ord) årsredovisningarna utifrån den 

uppfattning vi fått av innehållet. Därför är de signaler som påträffats i årsredovisningarna 

de signaler vi själva funnit. På grund av detta har vi försökt att så tydligt och noggrant 

som möjligt förklara för läsaren hur vi har gått till väga i våra val att tolka och koda dessa, 

för att på så vis försökt uppnå en så hög reliabilitet och validitet som det möjligen går att 

få i denna form av studie.   
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4 Empiri och analys 

 
I kapitlet empiri och analys sammanställs och presenteras studiens resultat. Empirin 

analyseras med hjälp av korrelations-, regressions- och variansanalyser för att uppfylla 

studiens syfte samt undersyfte två och tre. Signifikanta samband mellan 

informationssignalerna förklaras löpande i kapitlet, samt utgör grunden för kommande 

diskussion och slutsatser. 

 

4.1 Korrelationsanalys 
En sammanställning av studiens resultat redovisas med hjälp av en bivariat 

korrelationsanalys som utförts mellan de undersökta variablerna. De blåmarkerade fälten 

indikerar ett starkt signifikant samband mellan olika informationssignaler. De samband 

som har en signifikant korrelation, tre stycken med signifikant korrelation p<0.05 och 21 

stycken med högre signifikant korrelation på p<0.01, kommer presenteras närmare i 

texten som följer.   
 

Tabell 3. Korrelationsmatris 

 
** Korrelation signifikant på 0,01 nivå (tvåsidig), * Korrelation signifikant på 0,05 nivå (tvåsidig) 

Avkastning på eget kapital (X1) och förändring av antal anställda (X2): Variabel X1 

och X2 har en statistiskt signifikant korrelation, se tabell 3: r= -0.19**; p<0.01. 

Sambandet är negativt vilket indikerar att när antalet anställda ökar, sjunker avkastning 

på eget kapital. Fler anställda medför ökade personalkostnader som behöver finansieras 

av stigande intäkter. Det negativa sambandet visar att företagets lönsamhet inte utvecklas 

i samma takt som företagets tillväxt. Detta tydliggörs ytterligare av sambandet mellan 

avkastning på eget kapital (X1) och förändring av omsättning (X3), se tabell 3: r= -

0.97**; p<0.01. Båda variablerna X2 och X3 kan mäta företagets tillväxtförändring och 

har ett negativt samband till X1. Samtidigt visar korrelationsanalysen ett positivt 

samband, se tabell 3: r=0.27**; p<0.01, mellan variablerna X2 och X3 vilket bevisar att 

när omsättningen ökar kommer antalet anställda att öka. Att företagets tillväxt resulterar 

i att avkastning eget kapital sjunker behöver nödvändigtvis inte vara en signal för problem 

inom företaget (Carlson, 2002). Tillväxtförändring i form av ökad personal och 

omsättning kan indikera en investeringsvilja och hopp om framtida avkastning. Så länge 

avkastning på eget kapital sjunker tillfälligt under tiden företaget växer kan 

tillväxtökningen vara positiv. Ägarna godkänner ett lägre avkastningskrav på det egna 

kapitalet under tillväxtperioden för en högre framtida avkastning. Om försämringen av 

avkastning på eget kapital inte är tillfällig, kan företaget förlora kontrollen över sina 

ökande kostnader. En kraftig tillväxt under en kort period kan förändras till ekonomiska 
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problem (Nilsson et al, 2013). I värsta fall medför detta att företaget inte kan uppfylla sina 

ekonomiska åtaganden och hamnar i obestånd. 

Eftersom studien endast fokuserar på och jämför konkursdrabbade företag tyder resultatet 

på misslyckad tillväxt. Både X2 och X3 har positiva medelvärden, vilket visar på en ökad 

omsättning och antalet anställda. Företagen har inte klarat av att växa och samtidigt vara 

tillräckligt lönsamma på marknaden för att uppfylla sina ekonomiska åtaganden, vilket 

resulterar i förluster och negativ avkastning på eget kapital. Medelvärdet för X1, -1021.67 

procent, påverkas av några extrema uteliggare, vilket förstärker det negativa medelvärdet. 

Detta kan uppmärksammas i bilaga 3 tidsspann 2013-2014. 

 

Variabeln goodwill (X4) är ett finansiellt nyckeltal som inte har prövats i samma 

omfattning av tidigare forskning i jämförelse med studiens övriga nyckeltal. 

Korrelationsanalysen hittade inga signifikanta samband mellan goodwill och övriga 

informationssignaler. En orsak till detta resultat kan vara att endast 19 av 105 stycken 

företag hade en goodwill post. Det visar också att majoriteten av företagen som haft 

tillväxt har vuxit organiskt.   

 

Kapitalets omsättningshastighet (X5) och soliditet (X7): Variabel X5 och X7 har en 

statistiskt signifikant korrelation, se tabell 3: r= -0.46**; p<0.01. Eftersom soliditeten 

handlar om företagets långsiktiga betalningsförmåga, kan det negativa sambandet mellan 

kapitalets omsättningshastighet och soliditeten vara en signal på svårigheter för företaget 

att planera på långsikt. Detta kan leda till icke önskvärda scenarier i form av att företaget 

oavsiktligt binder kapital i stora lager eller det omvända, att företaget inte har råd att 

behålla en lagerbuffert. För många företag kan det vara en attraktiv strategi att inte binda 

kapital i lagertillgångar, så kallade “lean production” för att öka kapitalets 

omsättningshastighet. På samma sätt kan det vara en strategi att medvetet inneha stora 

lagertillgångar som säkerhet inför oförsedda händelser. När detta sker oavsiktligt medför 

det negativa konsekvenser för företaget. Orsaken till svårigheten med att planera på 

långsikt kan vara en bristande lönsamhet. Företaget kan ha svårt att sälja sina varor, och 

därav oavsiktligt binder kapital i stora lager. Alternativt har företaget för låga marginaler, 

och tvingas omsätta sina tillgångar omgående för att hålla huvudet ovanför vattenytan. På 

grund av bristande lönsamhet tvingas företaget till icke optimala ageranden vilket på 

långsikt kan leda till konkurs. (Yazdanfar, 2011, Cultrera & Brédart, 2016)  

 

Förmågan att tillgodogöra sina ekonomiska åtaganden baseras på företagets 

betalningsförmåga, vilket på kort sikt består av kassalikviditet och på långsikt soliditet 

(Carlson, 2002, Nilsson et al, 2013). Kassalikviditet (X6) och soliditet (X7) har ett 

positivt samband, se tabell 3: r= 0.57**; p<0.01, vilket är väldigt naturligt. När 

kassalikviditet ökar kommer också företagets soliditet att öka. Även det positiva 

signalerna från förvaltningsberättelsen (X12) har ett positivt samband till soliditeten, se 

tabell 3: r= 0.20**; p<0.01. Som tidigare berörts i den teoretiska referensramen anses en 

soliditet på 30-40 procent och en kassalikviditet på minst 100 procent vara en stabil nivå. 

Medelvärdet för soliditet ligger på 11.52 procent och kassalikviditet på 86.62 procent, 

vilket är tydliga varningssignaler på bristande betalningsförmåga (Carlson, 2002). Detta 

resonemang styrks ytterligare av det negativa sambandet mellan vinstmarginal (X8) och 

kassalikviditet samt soliditet, se tabell 3: r= -0.36**; p<0.01 och r= -0.24**; p<0.01. 

Vilket indikerar att för höga vinstmarginaler leder till bristande intäkter på grund av att 

försäljningen sjunker mer än vad företaget tjänar på att öka priset. Kombinerat med för 

höga kostnader orsakas en ansträngd betalningsförmåga.  

 

Förvaltningsberättelse framtid (X10) och kapitalets omsättningshastighet (X5) har 

ett statistiskt signifikant samband, se tabell 3: r= -0.27**; p<0.01. När X5 sjunker ökar 
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antalet ord som fokuserar på företagets framtida möjligheter i förvaltningsberättelsen. 

Samtidigt har de positiva (X12) och negativa (X13) signalerna från 

förvaltningsberättelsen också ett negativt samband till kapitalets omsättningshastighet, se 

tabell 3: r= -0.30**; p<0.01 och r= -0.22**; p<0.01. När kapitalets omsättningshastighet 

ökar, vilket generellt ses som positivt, kan företaget låta siffrorna tala för sig själv och 

därav sjunker positiva och negativa signalerna i förvaltningsberättelsen. (Audia, Locke & 

Smith, 2000, Soliman, 2008)   

 

Det finns tydliga positiva samband mellan alla de olika signalerna från 

förvaltningsberättelsen. Detta resultat kan tolkas som att företag tenderar att ta med hela 

spektrumet av signaler i förvaltningsberättelsen. Innehåller förvaltningsberättelsen 

mycket information ökar också antalet av samtliga undersökta signaler. Likaså om 

förvaltningsberättelsen innehåller lite information, sänds även få signaler. FB framtid 

(X10) har ett signifikant samband till FB historiskt (X11), FB positivt (X12) och FB 

negativt (X13). Se tabell 3: r= 0.57**; p<0.01, r= 0.63**; p<0.01 och r= 0.71**; p<0,01. 

På samma sätt har FB historiskt i sin tur ett signifikant samband till FB positivt och FB 

negativt, se tabell 3: r= 0.41**; p<0.01 och r= 0.55**; p<0.01. Slutligen har FB positivt 

ett signifikant samband till FB negativt, se tabell 3: r= 0.49**; p<0.01. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning, även om ledningen tar upp negativa aspekter så väljer de 

att vikta redovisningen mot det positiva genom att belysa företagets möjligheter och 

potential (Merkl-Davies & Brennan, 2007, Leung, Parker & Courtis, 2015). Att fokusera 

för mycket på det negativa, kan leda till en självuppfyllande profetia då oro skapas bland 

företagets intressenter. Till exempel kan det få långivare att tveka om fortsatt finansiering 

och leverantörer att omförhandla avtal på grund av en högre upplevd risk (Gaeremynck 

& Willekens, 2003). Om ledningen istället ignorerar varningssignaler och enbart 

fokuserar på de positiva aspekterna, kan konsekvenserna bli allvarliga. Ett tydligt 

exempel på detta är Northland Resources konkurs. Med stora investeringar på 

anläggningstillgångar och material vägrade företagets ledning att inse det prekära läget. 

Till slut blev situationen ohållbar, de negativa aspekter gick inte längre att ignorera, vilket 

resulterade i att fortsatt finansiering blev omöjlig.  

 

De signifikanta sambanden som identifierats utifrån revisionsberättelsen för variabel RB 

positivt (X14), visar på ökade positiva signaler från revisionen när företaget har en extern 

VD (X9) och när förvaltningsberättelsen belyser negativa aspekter. Variabel X14 ökar 

när det finns en extern VD och när negativa signaler i förvaltningsberättelsen ökar, se 

tabell 3: r= 0.15*; p<0.05 och r= 0.17*; p<0.05. I första anblick kan sambandet mellan 

att revisorn sänder positiva signaler från revisionsberättelsen då företaget sänder negativa 

signaler från förvaltningsberättelsen verka paradoxalt. Detta samband stämmer dock 

överens med tidigare forskning, eftersom revisorn har i uppgift att granska hur vida 

årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. I de fall 

företaget belyser negativa aspekter i förvaltningsberättelsen, som även är rättvisande för 

företagets rådande ekonomiska situation, ger det således positiva signaler från 

revisionsberättelsen. Detta bör endast ske till en viss grad, om de negativa signalerna i 

förvaltningsberättelsen hotar företagets fortlevnadsförmåga, bör istället de negativa 

signalerna i revisionsberättelsen öka kraftigt. (Dopuch, Holthausen, Leftwich, 1987) 

 

Alla mjuka informationssignaler har ett positivt samband till variabeln extern VD (X9), 

förutom FB positivt (X12) och RB negativt (X15). När företaget har en extern VD tyder 

resultatet på en förbättrad och mer informativ redovisning, eftersom flera signaler sänds. 

De granskade företagen har i många fall tillsatt en extern VD i hopp om förändring, när 

situationen varit akut. Trots en förbättrad redovisning klarar den externa VDn inte att 

bryta den negativa trenden. De variabler som har ett positivt samband till extern VD är 
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FB framtid (X10), FB historiskt (X11), FB negativt (X13) och RB positivt (X14), se 

tabell 3: r= 0.23**; p<0.01, r= 0.19**; p<0.01, r= 0.16*; p<0,05 och r=0,15*; p<0,05. 

Revisionsberättelsens negativa signaler, RB negativt (X15) har en signifikant korrelation 

till kassalikviditet (X6) och soliditet (X7), se tabell 3: r= -0.23**; p<0.01 och r= -0.41**; 

p<0.01. Det negativa sambandet indikerar att revisionen lägger stort fokus på att granska 

företagets betalningsförmåga på både kort och långsikt. Sjunker företagets kassalikviditet 

eller soliditet så ökar RB negativt. Eftersom betalningsförmågan är så pass central för 

företagets fortlevnad så stämmer sambandet överens med våra förväntningar. Om inte 

företaget har möjlighet att fullfölja sina ekonomiska åtaganden är risken att försättas i 

konkurs hög (Dopuch, Holthausen, Leftwich, 1987). Som tidigare konstaterat anses en 

kassalikviditet på minst 100 procent och soliditet på 30-40 procent som en stabil nivå 

(Carlson ,2002).  

 

Syftet med en revision är att granska företagets årsredovisning för att säkerställa att den 

redovisade informationen är korrekt och att god redovisningssed har tillämpats för att ge 

en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Sammantaget visar resultatet från 

korrelationsanalysen att signalerna från revisionsberättelsen är begränsade. Men de 

signifikanta sambanden sammanfattar revisorns huvudsakliga uppgift. RB positivt 

fokuserar på att kontrollera redovisningens kvalité medan RB negativt fokuserar på att 

kontrollera företagets fortlevnadsförmåga. (Dopuch, Holthausen, Leftwich, 1987) 

 

4.2 Regressionsanalyser 

4.2.1 Positiva signaler förvaltningsberättelse  

 
Tabell 4. Regressionsanalys för positiva signaler förvaltningsberättelse 

 
 

Resultatet från regressionsanalysen för den beroende variabeln FB positivt visar att 39.5-

41.0 procent av de positiva signalerna i förvaltningsberättelsen kan förklaras med två av 

de oberoende variablerna - FB framtid och kapitalets omsättningshastighet. I modell 1 

redovisas FB framtids relation till positiva signaler. Med ett adjusted R square (0.395), 

kan 39.5 procent av de positiva signalerna förklaras med FB framtid. FB framtid har ett 

β-värde på 0.631 och är signifikant på p<0.001,  ökar FB framtid med 0.631 

standardavvikelser ökar den beroende variabeln positiva signaler i förvaltningsberättelsen 

med 1.  

 

Modell 2 kombinerar FB framtid med kapitalets omsättningshastighet, vilket ökar 

förklaringsgraden av adjusted R square (0.410) till 41 procent. I modell 2 har FB framtid 

fortfarande en framträdande roll, men sjunker marginellt från β-värde 0.631 till 0.593, 

p<0.001. Kapitalets omsättningshastighet har ett negativt β-värde på -0.138 och 

signifikans på p<0.05. Det negativa β-värdet innebär att kapitalets omsättningshastighet 

FB 

Framtid
0,631 11,719 0,000 0,593 10,728 0,000

KOH -0,138 -2,499 0,013

R ,631
a

,644
b

R2 0,398 0,415

Adj R2 0,395 0,410

F 137,329 73,518

Sig. ,000
b

,000
c

Modell 1 Modell 2

Beta (β) t S ig. Beta (β) t S ig.
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sjunker med 0.138 standardavvikelser när de positiva signalerna i förvaltningsberättelsen 

ökar med 1. 

 

Detta resultat tyder på att informationssignalen FB framtid består av ett fokus mot 

företagets möjligheter och potential, och därav ökar de positiva signalerna i 

förvaltningsberättelsen. Samtidigt har kapitalets omsättningshastighet ett negativt 

samband med de positiva signalerna. Generellt sett ses en hög 

kapitalomsättningshastighet som något positivt, eftersom företaget utnyttjar sitt kapital 

effektivt. Men när kapitalets omsättningshastighet sjunker väljer företaget att fokusera på 

något positivt eftersom FB positiv ökar. Ledningen beslutar att fokusera på andra faktorer 

än den sjunkande kapitalomsättningshastigheten. (Merkl-Davies & Brennan, 2007, 

Leung, Parker & Courtis, 2015) 

 

4.2.2 Negativa signaler förvaltningsberättelse 

 
Tabell 5. Regressionsanalys för negativa signaler förvaltningsberättelse 

 
 

De oberoende variablerna FB framtid och FB historiskt kan förklara mellan 50.1-52.9 

procent av de negativa signalerna i förvaltningsberättelsen. Precis som i den tidigare 

regressionen har FB framtid en betydande roll för de negativa signalerna med ett β-värde 

på 0.709 och signifikans p<0.001. Ökar FB framtid med 0.709 standardavvikelser ökar 

de negativa signalerna med 1. FB framtid förklarar med adjusted R square (0.501) i 

modell 3, 50.1 procent av de negativa signalerna.  

 

I modell 4 ökar förklaringsgraden till 52.9 procent (adjusted R square 0.529), då modellen 

innefattar både FB framtid och FB historiskt. FB framtid är fortfarande den dominerande 

variabeln med ett β-värde på 0.590 jämfört med FB historiskt β-värde på 0.212, båda 

signifikanta på p<0.001. Om FB historiskt ökar med 0.212 standardavvikelser ökar de 

negativa signalerna i förvaltningsberättelsen med 1.  

 

Eftersom studien fokuserar på konkursdrabbade företag är det rimligt att 

informationssignalerna FB framtid och FB historiskt innehåller både positiva och 

negativa aspekter. Detta kan enligt teorin om självuppfyllande profetia förklara företagets 

ovilja att formulera en allt för negativ förvaltningsberättelse (Gaeremynck & Willekens, 

2003). När företaget skickar signaler om framtiden väljer de även att sända både positiva 

och negativa informationssignaler till sina externa intressenter, för undvika en allt för 

negativt betonad förvaltningsberättelse. (Merkl-Davies & Brennan, 2007, Leung, Parker 

& Courtis, 2015) 

FB 

Framtid
,709 14,516 ,000 ,590 10,252 ,000

FB 

Historiskt
,212 3,690 ,000

R ,709
a

,731
b

R2 ,503 ,534

Adj R2 ,501 ,529

F 210,723 118,563

Sig. ,000
b

,000
c

Modell 3 Modell 4

Beta (β) t S ig. Beta (β) t S ig.
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4.2.3 Positiva signaler revisionsberättelse 

 
Tabell 6. Regressionsanalys för positiva signaler revisionsberättelse 

 
 

För de positiva signalerna i revisionsberättelsen visar resultatet från regressionsanalysen 

att endast 1.8 procent kan förklaras av den oberoende variabeln extern VD. Med ett β-

värde på 0.149 och signifikans p<0.05, visar regressionen att om extern VD ökar med 

0.149 så ökar de positiva signalerna i revisionsberättelsen med 1. I realiteten kan extern 

VD endast öka från 0 till 1, då det är en binär parameter. Eftersom adjusted R square är 

såpass låg anser vi att man inte kan dra allt för stora slutsatser utifrån resultatet. Dock 

tyder resultatet från regressionsanalysen och korrelationsmatrisen mot en generellt 

förbättrad kvalité av företagets årsredovisning med en extern VD.  

 

4.2.4 Negativa signaler revisionsberättelse 

 
Tabell 7. Regressionsanalys för negativa signaler revisionsberättelse 

 
 

Modell 6 visar resultatet för den sista beroende variabeln, negativa signaler i 

revisionsberättelsen, som till 16,7 procent förklaras av soliditet. Soliditet har ett β-värde 

på -0.413 och signifikant på p<0.001. Det negativa β-värdet indikerar att när soliditeten 

sjunker med 0.413 standardavvikelser ökar de negativa signalerna i revisionsberättelsen 

med 1. Resultatet visar att företagets betalningsförmåga har en betydande påverkan hos 

de negativa signalerna från revisionen. Detta stärker tidigare resultat från 

korrelationsmatrisen som också fann ett samband mellan negativa signaler i 

revisionsberättelsen och företagets soliditet. En låg soliditet hotar företagets 

fortlevnadsförmåga och ökar risken för konkurs (Yazdanfar, 2011).  

Extern VD ,149 2,177 ,031

R ,149
a

R2 ,022

Adj R2 ,018

F 4,739

Sig. ,031
b

Modell 5

Beta (β) t S ig.

Soliditet -,413 -6,545 ,000

R ,413
a

R2 ,171

Adj R2 ,167

F 42,841

Sig. ,000
b

Modell 6

Beta (β) t S ig.
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4.3 Variansanalyser (ANOVA) 

Variansanalyserna utförs på informationssignalerna FB positivt, FB negativt, RB 

positivt och RB negativt för att granska hur kommunikationen påverkas av statistiskt 

signifikanta skillnader i övriga variablers medelvärde. Detta ger en djupare förståelse för 

orsaken till förändringen av positiva och negativa signaler som kommer presenteras 

löpande i text samt grafiskt för de samband som anses intressanta. Fullständigt resultat 

från variansanalysen går att finna i bilagorna 4-7.  

 

Resultatet från variansanalysen för FB positivt visar tre variabler med statistisk 

signifikans - kapitalets omsättningshastighet, FB framtid och FB historiskt. Hur 

medelvärdet för variablerna påverkar de positiva signalerna i förvaltningsberättelsen 

illustreras av figur 7. Ett positivt samband mellan medelvärdet för FB framtid och antalet 

positiva signaler i förvaltningsberättelsen indikerar på att ledningen med fokus på 

framtiden försöker övertyga intressenter om bättre tider. Även om sambandet inte är 

linjärt tyder resultatet på en generell ökning av antalet positiva signaler ju högre 

medelvärde företaget har för variabeln FB framtid. 

De positiva signalerna ökar på ett likartat sätt när medelvärdet för variabeln FB historiskt 

förändras. Resultatet visar dock att FB historiskt medelvärde inte har en lika framträdande 

roll vid förändringen av förvaltningsberättelsens positiva signaler. 

 

Slutligen påverkar medelvärdet av kapitalets omsättningshastighet antalet signaler. När 

kapitalomsättningshastighet sjunker tenderar de positiva signalerna att öka. Som tidigare 

berörts kan flera faktorer orsaka lägre kapitalomsättningshastighet, vilket generellt är 

negativt för företaget (Soliman, 2008). När medelvärdet sjunker försöker företaget att 

vända den negativa trenden genom sända positiva signaler om andra delar av 

verksamheten. (Merkl-Davies & Brennan, 2007, Leung, Parker & Courtis, 2015) 

 

 
Figur 7. Variansanalys för positiva signaler förvaltningsberättelse illustrerat i grafisk form 
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För de negativa signalerna i förvaltningsberättelsen visar resultatet en ökning av antalet 

signaler i takt med högre medelvärden för FB framtid och FB historiskt. Antalet negativa 

signaler ökar mer progressivt än resultatet från variansanalysen för de positiva signalerna. 

När FB framtid har ett medelvärde på 32, är värdet för de positiva signalerna i figur 7: 18 

stycken. Motsvarande medelvärde på 32 för de negativa signalerna resulterar i ett 

betydligt högre värde i figur 8: 38 stycken. Detta kan ses som motsägelsefullt utifrån teori 

om att företaget väljer att ge en mer positiv lägesbeskrivning i förvaltningsberättelsen 

(Audia, Locke & Smith, 2000). Det är dock omöjligt att dra för stora slutsatser utifrån 

resultatet, eftersom de högsta värdena endast presenteras av ett företag på varje signal 

nivå, se bilaga 5. Däremot kan en generell trend för studiens urval bevisas av resultatet. 

När informationssignalerna FB framtid och FB historiskt ökar i företagets 

förvaltningsberättelse, stiger också de negativa signalerna. De konkursdrabbade 

företagens årsredovisningar ett och två år före konkurs har rimligtvis innehållit 

ansträngda historiska resultat och en riskfylld framtidsprognos vilket bör leda till att 

negativa signaler ökar. Även om företaget försöker vikta sin redovisning med positiva 

signaler misslyckas det på grund av den prekära situationen för företaget. (Leung, Parker 

& Courtis, 2015)  

 

 
Figur 8. Variansanalys för negativa signaler förvaltningsberättelse illustrerat i grafisk form 
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Till sist visar figur 9 resultatet från variansanalysen för de positiva informationssignalerna 

i revisionsberättelsen. Även här finns det ett signifikant samband mellan medelvärdet för 

FB framtid och FB historiskt. Förvaltningsberättelsens innehåll och volym har varierat 

kraftigt mellan studiens företag. Resultatet RB positivt ökar när medelvärdet för FB 

framtid och FB historiskt ökar, indikerar att företag som verkligen använder 

förvaltningsberättelsen som en kommunikationskanal till externa intressenter tenderar att 

få fler positiva signaler från revisorn. Ökningen av RB positivt kan också bero på att 

företag med en mer utförlig förvaltningsberättelse tenderar att tillhandahålla en högre 

redovisningskvalité överlag, vilket därav förklarar de positiva sambandet. 

 

FB framtid och FB historiskt är signaler som endera indikerar förtagets möjligheter att 

prestera i framtiden eller goda historiska resultatet som visar på tidigare framgång. Ett 

lågt medelvärde för framförallt FB framtid skulle även kunna vara ett tecken på låg 

framtidstro från företagets ledning. Att granska företagets fortlevnadsförmåga ska vara 

en central del i varje revision. Om revisorn uppmärksammar en låg framtidstro och brist 

på möjligheter för den fortsatta verksamheten bör de negativa informationssignalerna i 

revisionsberättelsen öka kraftigt(Dopuch, Holthausen, Leftwich, 1987) . 

 

Detta visar återigen att företag vill undvika att beskriva en allt för negativ bild av den 

ekonomiska situationen (Gaeremynck & Willekens 2003, Merkl-Davies & Brennan, 

2007, Leung, Parker & Courtis, 2015). Negativa signaler från revisorn är en stark 

indikator på att företaget har problem, vilket får intressenter till företaget att agera varsamt 

(Dopuch, Holthausen, Leftwich, 1987). 

 

 
Figur 9. Variansanalys för positiva signaler revisionsberättelse illustrerat i grafisk form 
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5 Slutsatser 

 
I detta kapitel sammanfattas de centrala slutsatserna och studiens empiriska bidrag till 

forskningsområdet. Slutsatserna fokuserar på de variabler som har störst påverkan på 

företagsinformationssignaler, vilket knyter ihop och besvarar studiens syfte. 

Återkoppling till tidigare forskning stärker studiens resultat och trovärdighet. 

 
Genom att analysera de två senaste årsredovisningarna före konkurs med en kombination 

av finansiella nyckeltal (hårda informationssignaler) och årsredovisningens verbala del 

(mjuka informationssignaler) för 105 stycken konkursdrabbade företag, har vi erhållit 

empiriska resultat för att uppfylla studiens syfte:  

 

Utifrån ett intressentperspektiv, explorativt bidra till ökad förståelse för de 

informationssignaler ett företag sänder till sina externa intressenter före en stundande 

konkurs.  
 

Studiens utvalda finansiella och icke-finansiella informationssignaler för att analysera 

konkursdrabbade företags informationssignaler utifrån årsredovisningar, har visat sig 

innehålla flera signifikanta samband. Resultatet från korrelationsmatrisen, regressions- 

och variansanalyserna, som relaterar till undersyfte 2: identifiera samband i hur 

konkursdrabbade företag väljer att signalera till sina intressenter, och 3: utveckla en 

modell för att analysera konkursdrabbade företags informationssignaler. Indikerar att 

företagen väljer att vikta redovisning med positiva informationssignaler för att tona ner 

negativa aspekter. Detta genom att fokusera på historiskt goda resultat eller på företagets 

potential och möjligheter till god avkastning i framtiden. Även när företaget befunnit sig 

i en prekär ekonomisk situation, har de funnits fler positiva än negativa 

informationssignaler. Företagen tenderar att vara opportunistiska och agerar i 

självintresse genom att utnyttja informationsasymmetri i principal-agent förhållandet för 

att vikta redovisningen (Baiman, 1990). Externa intressenter kan vilseledas av att företags 

redovisning fokuserar på positiv information, vilket är anledningen till att studiens syfte 

är av stor betydelse. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning av Merkl-Davies 

och Brennan, (2007) samt Leung, Parker och Courtis, (2015).     

 

“Our findings are consistent with minimal narrative disclosure in annual reports 

being a deliberate impression management strategy to conceal information and 

explanations about persistently poor firm performance and future prospects to 

distract investors' attention away from a firm's weakness or negative news.” - 

Leung, Parker & Courtis, 2015, s287 

 

Agentteorin skulle kunna förklara företagens agerande att vikta informationssignalerna. 

Med vetskap om att aktieägarna är rationella och försöker kontrollera företagets beteende 

genom övervakning, har ledningen incitament att försöka påverka aktieägarna. Detta 

leder vidare till signalteori och informationssignaler som syftar till att övertyga 

aktieägarna om att företaget agerar optimalt. Som tidigare nämnt kräver signalteori att det 

råder informationsasymmetri, genom att utnyttja detta kan företagen välja vilken 

information som förstärks eller tonas ner. (Watson, Shrives & Marston, 2002) 

 

Regressionsanalysen för de positiva informationssignalerna i revisionsberättelsen 

indikerar på en förbättrad redovisningskvalité när företag har en extern VD. En högre 

redovisningskvalité resulterar i fler positiva informationssignaler från revisorn. Även om 

förklaringsgraden är låg så är resultatet statistiskt säkerställt på signifikans p<0,05. En 
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extern VD kan ge en förbättrad dynamik till företaget eftersom det ger en kritisk distans 

mellan VD, företag och ledning vilket kan reducera styrningsproblematik enligt Argenti 

(1976) samt även Wesphal och Zajac (1995). Studien av Wesphal och Zajac (1995) samt 

Felix (2016) belyser risken för att företag förskönar redovisningen genom kreativ 

bokföring för att tona ner negativa resultat i likhet med Merkl-Davies och Brennan (2007) 

samt Leung, Parker och Courtis (2015). Detta kan kontaminera andra företag där samma 

individer ingår i ledningen eftersom det skapas en osund kultur (Felix, 2016). 

 

Av de hårda informationssignalerna har kapitalets omsättningshastighet, kassalikviditet 

och soliditet visat sig vara betydande indikatorer för företagets ekonomiska tillstånd. Dels 

påverkar de informationssignalerna i förvaltningsberättelsen, men även 

informationssignalerna från revisionsberättelsen som lägger stor vikt vid företagets 

betalningsförmåga. Betalningsförmågans betydelse är återkommande i tidigare forskning. 

Studien av Cultrera och Brédart, 2016 om små och medelstora företag visar på att 

konkursrisken ökar när soliditeten sjunker vilket stämmer överens med denna studies 

resultat. De finns belägg för att en hög kapitalomsättningshastighet är positivt för företag 

(Soliman, 2008). När kapitalomsättningshastigheten sjunker ökar positiva 

informationssignaler i förvaltningsberättelsen, vilket återigen stärker slutsatsen om att 

företagen viktar informationen positivt för att skifta intressenters fokus från negativa 

resultat.  (Audia, Locke & Smith, 2000, Gaeremynck & Willekens 2003, Merkl-Davies 

& Brennan, 2007, Leung, Parker & Courtis, 2015)  
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6 Diskussion 

 
Studien avslutas med att diskutera det empiriska resultatet samt rekommendationer för 

externa intressenter vid företagsanalyser. En konstruerad figur för att illustrera externa 

intressenters beslutsprocess vid analys av informationssignaler. Förslag till vidare 

forskning inom området konkurser och signalteori sätter punkt för examensarbetet. 

 

6.1 Praktiskt bidrag  
Studiens syfte är att öka förståelsen för företags informationssignaler till externa 

intressenter, därav vill vi även bidra med några konkreta rekommendationer: 

 

Läsaren bör ta i beaktning de begränsningar som finns hos finansiella och icke-finansiella 

informationssignaler som bygger på information som är allmänt tillgänglig. 

Informationen används ofta av användaren i försök att förutse framtiden, trots att siffrorna 

endast talar om det historiska resultatet. Dessutom finns det värderingar och information 

som inte redovisas av företagen i årsredovisningarna. För att kunna väga in dessa behöver 

interessenten få tillgång till intern information från företagen. Detta är ett privilegium 

som en extern intressent vanligvis saknar. Det är därför av stor betydelse att granska all 

offentlig företagsinformation kritiskt. Stämmer ledningens prognoser och uttalanden 

överens med de finansiella indikatorerna, som till exempel utvecklingen av företagets 

kassalikviditet och soliditet. Slutligen vill vi påpeka att en jämförelse mellan företag med 

olika kompetens och förutsättningar, som dessutom även kan vara aktiva i vitt skilda 

branscher, kan vara komplext. En studie av Pompe och Bilderbeek, 2005 menar att det är 

svårare att förutse konkurser för unga än för äldre etablerade företag. Unga företag kan 

påverkas kraftigare av oförutsägbara faktorer, därav anser Pompe och Bilderbeek att unga 

och etablerade företag bör analyseras separat. 

 

Trots att studien enbart fokuserar på att analysera konkursdrabbade företags 

årsredovisningar, visar de empiriska resultatet på betydligt fler positiva än negativa 

informationssignaler, vilket tydligt illusteras i bilaga 1-3. Det anser vi vara 

anmärkningsvärt med tanke på att konkurser inte sker i ett vakuum och att 

varningssignalerna i redovisningen borde varit fler. Eftersom revisionens syfte är att 

kritiskt granska företagets ekonomiska tillstånd, anser vi att de negativa 

informationssignalerna i revisionberättelsen borde varit starkare. Vi tycker därför att 

revisionsberättelsen betydelse för externa intressenter kan ifrågasättas, på grund av 

bristande anmärkningar och svårtolkat innehåll. Mer relevanta och specifika 

revisionsberättelser skulle gynna externa intressenter. 

 

Tillvägagångsättet för externa intressenters beslutsprocess illusteraras av figur 10. En 

bättre förståelse för t=1 bör resultera i ökad kvalité av analysen i t=2 som i sin tur medför 

starkare fundament för ett investeringsbeslut i t=3. Modellen har inspirerats av en studie 

om signalteori av Connelly, Certo, Ireland & Reutzel (2011).      
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Figur 10. Beslutsprocess 

6.2 Teoretiskt bidrag  
Givet våra förutsättningar som förkunskaper och tidsbegränsning, är det svårt att bidra 

med ny teori till forskningsområdet konkurser och signalteori. Studiens vetenskapliga 

bidrag är att testa olika variabler som visat sig signifikanta i tidigare forskning samt 

tillhandahålla empiri som kan öka förståelsen för externa intressenter och användas vid 

fortsatt forskning. Forskningsområdet konkurser består idag av två huvudinriktningar, 

den matematiska inriktningen mot att analysera och förutspå konkurser med finansiella 

nyckeltal (Shumway, 2001, Yazdanfar, 2011, Cultrera & Brédart, 2016), och inriktningen 

mot att förstå och förklara företag och ledningars redovisningsbeteende (Wesphal & 

Zajac, 1995, Merkl-Davies & Brennan, 2007, Andon, Baxter & Chua, 2015, Leung, 

Parker & Courtis, 2015, Felix, 2016). Tidigare forskning som använt både finansiell och 

icke-finansiell information visar på en öka förmåga vid bedömning av konkursrisk 

(Kärkinen & Laitinen, 2015). Skillnaden från tidigare forskning är att denna studie 

fokuserar på konkursdrabbade företag från tre olika tidsperioder. Genom att kombinera 

finansiell och icke-finansiell information bidrar studien med ett unikt tillvägagångssätt 

för att öka förståelsen om de komplexa forskningsområdena konkurser och 

informationssignaler. Våra förhoppningar är att denna studie skall kunna bidra till att 

överbrygga kunskapsgapet mellan företag och intressent. 

 

Vi är övertygade om att fortsatt forskning inom området kan bidra till mer kvalitativ och 

rättvisande information i offentliga rapporter och bokslut. Genom ökad förståelse för 

problematiken kring företags egenintresse vid upprättandet av redovisning, kan regelverk 

och praxis utvecklas för styra företag till mer objektiv och rättvisande rapportering. Detta 

kan bidra till att man i framtiden skulle kunna undvika en konkurs som exemplet med 

Northland Resources, där negativa informationssignaler kraftigt tonades ner för att 

påverka aktieägarnas beteende i likhet med Watson, Shrives och Marstons (2002) 

resonemang om att övertyga aktieägarna. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
Denna studie bygger på en deduktiv ansats där syftet är att kvantitativt identifiera 

samband mellan informationssignaler för konkursdrabbade företag. Utifrån studiens 

resultat skulle ett förslag till vidare forskning kunna vara att jämföra olika tidsperioder 

för att undersöka om konjukturen eller andra makroekonomiska faktorer påverkar 

företagets informationssignaler, som till exempel effekten av finanskrisen 2007. Denna 

tanke fanns under arbetets gång men kunde inte implementeras på grund av arbetets 

tidsram.    

 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att jämföra konkursdrabbade företag med aktiva 

företag, utifrån samma variabler som använts i vår studie, för att undersöka hur 
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informationssignaler tillämpas i företagens årsredovisningar. Finns det signifikanta 

skillnader i hur företagen kommunicerar, eller agerar företagen på samma sätt. Här skulle 

man även kunna göra forskningen mer branschinriktad genom att jämföra två eller flera 

branscher. Det skulle exempelvis vara intressant att jämföra tjänsteföretag med 

produktionsföretag, för att belysa vilka variabler som har störst påverkan på företagens 

informationssignaler.  

 

Vidare vore det intressant med mer djupgående forskning kring vilka kulturella och 

sociala aspekter som kan påverka ett företags redovisning, i likhet med Leung, Parker och 

Courtis (2015) samt Felix (2016). Tenderar svenskägda företag att ge en mer rättvisande 

bild av företagets ekonomiska ställning än ett liknande företag i våra nordiska grannländer 

Norge, Danmark och Finland. I ett allt mer globaliserat samhälle där utvecklingen går 

mot gemensamma regler för redovisning krävs också förståelse för kulturella och sociala 

skillnader för att integreringen av redovisningsregler ska lyckas. Det kan finnas olika 

anledningar till felaktigheter i redovisningen och vilka konsekvenser detta leder till. I 

likhet med Hussain, Hasnan, Sanusi och Mahenthiran (2014) kan man undersöka 

konsekvenserna av företagens kulturella och sociala beteende.   
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8 Bilagor 
8.1.1 Bilaga 1, nyckeltal från tidsspann 2009-2010. (Sida 1/2). Senaste årsredovisning innan konkurs:  

 

Bolagsnamn Org. nr Avkastning på eget kapital  (%)Förändring av antal anställda (%)Förändring av omsättning  (%)Goodwill (tkr)Kapitalets omsättningshastighet (tkr)Kassalikviditet (%)Soliditet  (%)Vinstmarginal (%)Extern VD Framtid Historiskt Positivt Negativt RB Positivt RB Negativt

Företag A1 - -168,1 360,0 244,3 33021,0 1,1 19,4 17,6 -27,2 0 13 9 14 3 4 0

Företag A2 - -1,5 -11,5 -5,8 0,0 2,3 217,4 55,2 -0,3 0 1 6 4 2 4 0

Företag A3 - -62,5 -7,4 -12,8 0,0 1,2 25,7 13,1 -4,6 0 6 10 7 5 4 0

Företag A4 - 40,0 -39,2 -42,8 0,0 1,9 42,4 -23,7 -2,9 0 14 4 4 18 4 1

Företag A5 - -47,2 -34,7 -46,1 0,0 3,2 101,3 19,9 -2,4 1 3 5 4 1 4 0

Företag A6 - -3781,4 -11,1 -6,3 0,0 6,0 85,7 1,3 -8,1 0 2 3 5 4 4 0

Företag A7 - 88,4 0,0 -6,0 0,0 3,1 162,8 21,6 6,9 0 0 3 3 1 4 0

Företag A8 - -569,8 46,4 46,0 15,0 8,5 90,6 2,0 -1,3 0 3 2 2 0 4 0

Företag A9 - 14628,8 127,4 77,6 0,0 1,7 89,0 -0,1 -5,6 0 1 6 3 6 4 0

Företag A10 - -0,7 10,7 5,6 0,0 7,1 71,1 -43,4 0,6 1 0 4 1 2 4 1

Företag A11 - 156,4 -28,6 -41,9 0,0 1,7 40,5 -30,4 -25,4 0 3 5 4 2 4 2

Företag A12 - -598,7 42,3 33,9 0,0 2,2 38,8 0,2 0,7 0 0 4 1 4 4 0

Företag A13 - 1,6 2,3 -42,1 0,0 1,3 161,7 39,0 1,3 0 3 6 8 0 4 0

Företag A14 - -248,9 22,5 -26,1 0,0 0,8 70,8 17,5 -52,1 0 4 4 5 2 4 0

Företag A15 - -88,7 31,2 10,2 0,0 4,5 110,7 14,7 -1,7 0 2 6 1 1 4 0

Företag A16 - 126,1 41,2 1,0 0,0 1,4 23,8 -26,3 -21,3 0 0 5 2 5 4 0

Företag A17 - 97,4 122,7 58,0 0,0 5,2 156,4 39,7 7,4 0 0 3 1 1 4 1

Företag A18 - -125,3 -20,0 -18,0 0,0 1,2 39,4 10,0 -8,3 1 1 0 1 0 4 1

Företag A19 - -8,2 -16,3 2,6 0,0 9,7 27,2 -71,8 1,5 0 4 4 1 4 4 3

Företag A20 - 113,6 4,3 -0,5 0,0 7,1 97,3 29,3 5,0 0 4 5 4 0 4 0

Företag A21 - 422,2 35,6 13,0 835,0 1,7 85,3 -2,8 -5,9 0 0 3 2 0 4 0

Företag A22 - -53,4 -12,6 -39,2 0,0 1,0 85,0 18,1 -8,1 1 8 9 7 5 4 0

Företag A23 - -6,6 4,2 -51,9 0,0 1,1 107,5 19,4 0,9 0 0 9 4 0 4 0

Företag A24 - 13,8 13,5 31,1 0,0 1,9 72,7 30,5 3,1 0 14 9 11 2 4 0

Företag A25 - -146,1 -10,8 -35,4 874,0 0,7 60,9 6,8 -10,1 0 9 7 7 5 3 4

Företag A26 - 0,6 0,0 82,9 0,0 3,5 118,8 23,7 0,4 1 2 2 4 0 3 0

Företag A27 - -860,5 -29,8 -33,6 3000,0 1,1 63,7 2,6 -17,7 0 2 1 1 2 3 0

Företag A28 - -32,5 -24,7 -42,6 0,0 2,9 94,6 14,6 -1,5 1 1 2 0 0 3 0

Företag A29 - -187,9 33,3 2,1 1875,0 3,1 117,0 2,6 -1,4 1 2 6 6 1 4 0

Företag A30 - -128,2 15,8 25,4 1732,0 1,8 75,4 4,3 -2,0 0 4 5 3 1 4 0

Företag A31 - 283,9 59,7 32,7 0,0 1,9 31,2 -9,3 -12,5 0 3 5 9 7 4 2

Företag A32 - -45,6 190,0 1052,2 0,0 0,0 80,7 70,6 -1444,3 0 6 7 8 14 5 1

Företag A33 - 3,3 -15,4 -38,9 0,0 1,3 263,9 62,1 1,7 1 4 0 1 0 5 1

Företag A34 - -329,2 31,9 6,1 0,0 2,2 100,2 0,2 0,1 0 3 1 4 6 5 3

Företag A35 - 0,0 -100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2 4 6 0 4 0
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Bilaga 1 (Sida 2/2). Näst senaste årsredovisning innan konkurs: 

 

Bolagsnamn Org. nr Avkastning på eget kapital  (%)Förändring av antal anställda (%)Förändring av omsättning  (%)Goodwill (tkr)Kapitalets omsättningshastighet (tkr)Kassalikviditet (%)Soliditet  (%)Vinstmarginal (%)Extern VD Framtid Historiskt Positivt Negativt RB Positivt RB Negativt

Företag A1 - -27,0 -25,0 -63,3 300,0 0,6 55,0 30,6 -9,1 0 3 5 3 3 4 0

Företag A2 - 29,6 -3,7 -0,4 0,0 1,5 446,5 77,5 15,8 0 3 7 3 1 4 0

Företag A3 - -87,2 3,9 11,9 0,0 1,2 25,0 17,9 -9,8 0 6 10 7 3 4 0

Företag A4 - 632,4 28,7 -12,7 0,0 2,3 44,0 -4,2 -10,2 0 17 6 8 13 4 1

Företag A5 - 41,6 -14,3 4,5 0,0 4,1 97,4 19,2 2,2 0 0 2 4 0 4 0

Företag A6 - 46,4 24,1 23,3 0,0 3,9 142,7 29,5 4,1 0 4 2 6 1 4 0

Företag A7 - -231,2 -7,7 -3,7 0,0 6,0 155,2 8,4 -2,6 0 0 2 1 3 4 0

Företag A8 - 47,3 314,8 251,7 42,0 3,9 103,7 9,9 1,3 0 4 2 2 0 4 0

Företag A9 - 116,2 37,8 39,6 0,0 2,2 110,4 10,9 6,6 0 1 2 4 0 4 0

Företag A10 - -1,1 75,0 179,3 0,0 3,2 66,8 -21,2 0,8 0 0 4 1 2 4 0

Företag A11 - 162,7 2,7 13,9 0,0 1,8 36,2 -16,0 -12,7 0 3 5 6 9 4 0

Företag A12 - 102,9 26,8 -12,3 0,0 1,7 31,0 1,6 3,1 0 4 3 7 2 4 1

Företag A13 - 34,0 2,3 -9,4 0,0 2,1 166,1 39,3 6,5 0 2 9 5 0 4 0

Företag A14 - -44,4 48,2 43,3 0,0 0,9 28,2 20,3 -5,6 0 5 8 12 3 4 0

Företag A15 - 45,7 1000,0 18,1 0,0 4,0 133,6 27,5 5,1 0 4 9 3 1 4 0

Företag A16 - 128,8 0,0 0,0 0,0 1,2 54,2 4,5 8,2 0 0 3 3 0 4 0

Företag A17 - 88,7 0,0 0,0 0,0 4,2 108,3 14,2 3,1 0 0 4 0 0 4 0

Företag A18 - -76,9 -4,5 -10,6 0,0 1,4 37,5 20,4 -9,5 1 1 5 3 1 4 1

Företag A19 - 127,7 0,0 94,7 0,0 5,3 46,0 -43,5 -9,6 0 3 4 0 5 3 4

Företag A20 - 383,9 -7,0 -4,1 0,0 5,1 55,6 4,3 3,7 0 2 3 5 1 4 0

Företag A21 - 146,3 18,2 4,3 1378,0 2,2 95,5 5,2 4,9 0 0 3 2 1 4 0

Företag A22 - -23,8 -5,9 5,3 0,0 1,5 54,6 12,0 -0,3 1 8 9 8 3 4 0

Företag A23 - 420,7 60,0 48,7 0,0 1,6 90,9 14,6 41,1 0 0 6 5 0 4 3

Företag A24 - 10,4 62,5 -24,3 0,0 1,5 62,7 30,1 3,3 1 8 9 7 0 4 0

Företag A25 - 20,8 -6,5 2,0 3935,0 0,9 72,9 14,9 7,3 0 9 7 7 5 4 0

Företag A26 - -28,1 0,0 41,2 0,0 2,3 113,8 27,8 -3,0 0 3 4 8 1 4 0

Företag A27 - -91,8 0,0 0,0 4000,0 1,4 91,6 20,1 -11,8 0 3 3 4 1 4 0

Företag A28 - -79,2 -21,4 -22,0 0,0 3,2 103,9 12,6 -1,9 1 1 3 4 0 4 0

Företag A29 - -215,8 40,0 181,8 2125,0 3,5 82,7 8,6 -5,1 0 2 6 6 0 4 0

Företag A30 - -14,1 22,6 8,6 0,0 2,2 80,8 11,6 0,6 0 7 5 1 1 4 0

Företag A31 - -2,5 47,6 20,5 0,0 1,2 65,2 10,7 2,1 0 4 4 6 4 5 0

Företag A32 - -17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 456,3 96,4 -9347,6 0 9 9 6 10 4 0

Företag A33 - -57,8 0,0 -33,2 0,0 1,4 273,4 52,4 -21,8 0 5 6 4 3 4 0

Företag A34 - 8,7 1,4 0,7 0,0 4,6 101,5 1,5 0,0 0 0 6 3 0 4 0

Företag A35 - -456,6 14,7 -17,4 879,0 2,5 82,0 2,8 -3,1 1 0 6 2 1 4 0
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8.1.2 Bilaga 2, nyckeltal från tidsspann 2011-2012. (Sida 1/2). Senaste årsredovisning innan konkurs: 

 

Bolagsnamn Org. nr Avkastning på eget kapital  (%)Förändring av antal anställda (%)Förändring av omsättning  (%)Goodwill (tkr)Kapitalets omsättningshastighet (tkr)Kassalikviditet (%)Soliditet  (%)Vinstmarginal (%)Extern VD Framtid Historiskt Positivt Negativt RB Positivt RB Negativt

Företag B1 - -187,5 -23,7 -19,6 0,0 2,1 57,8 14,9 -11,8 0 3 7 8 1 7 3

Företag B2 - -402,6 8,6 -15,3 0,0 1,6 31,0 4,8 -10,1 0 5 7 8 16 7 1

Företag B3 - 11,4 -14,2 -7,7 0,0 5,3 43,8 15,2 1,1 1 5 9 4 1 7 5

Företag B4 - -81,2 4,0 0,2 0,0 2,2 47,6 16,1 -4,2 0 4 3 2 2 7 0

Företag B5 - 53,5 0,8 1,4 0,0 2,6 82,7 -15,5 1,5 0 1 10 4 5 7 6

Företag B6 - 5,4 47,1 18,6 0,0 1,5 129,0 7,7 1,4 0 4 7 6 0 7 0

Företag B7 - 368,0 6,4 -8,2 0,0 2,0 32,8 -7,5 -12,1 0 6 7 3 10 4 4

Företag B8 - -0,7 -20,0 -32,3 21936,0 1,6 49,4 17,8 3,7 0 4 10 2 6 7 0

Företag B9 - 280,1 -13,1 8,8 67994,0 1,6 78,6 -4,4 -4,3 1 0 6 1 4 7 0

Företag B10 - -33,9 -32,5 -23,7 0,0 2,7 94,5 27,0 -2,8 0 4 11 3 5 4 0

Företag B11 - 92,1 12,5 17,8 0,0 5,6 110,1 8,9 1,5 0 1 5 1 0 7 0

Företag B12 - 18,7 0,0 13,2 0,0 2,3 122,9 22,1 2,3 0 7 3 12 1 7 0

Företag B13 - -616,4 0,0 21,5 0,0 3,8 106,3 1,3 -1,0 0 0 3 1 2 7 0

Företag B14 - -447,4 274,3 407,5 3600,0 1,3 88,7 7,0 -23,4 1 3 2 5 1 7 1

Företag B15 - -9688,9 32,3 16,2 0,0 6,3 80,3 0,4 -6,1 0 0 3 1 3 4 0

Företag B16 - 0,9 17,9 120,1 0,0 4,5 49,7 10,1 0,7 0 5 8 4 3 4 0

Företag B17 - -98,0 -12,8 -14,9 0,0 2,9 25,7 28,4 -8,9 0 9 8 8 5 4 0

Företag B18 - -6,4 -14,2 -7,7 0,0 6,3 24,0 -4,9 0,8 1 4 14 4 4 7 5

Företag B19 - -145,8 0,0 14,4 0,0 2,0 50,3 9,4 -5,0 0 0 3 3 1 4 1

Företag B20 - 18,7 17,0 24,5 0,0 2,9 54,1 25,1 3,4 0 3 3 6 0 7 0

Företag B21 - -54,4 -5,1 -14,0 0,0 0,6 69,4 29,2 -18,8 1 23 18 19 41 9 1

Företag B22 - -59,5 2,3 3,0 504,0 2,5 51,3 5,3 -0,4 0 1 5 1 0 7 0

Företag B23 - -423,8 -1,6 29,9 0,0 2,0 28,7 4,3 -7,8 0 2 5 4 2 7 0

Företag B24 - -137,4 15,4 -5,0 0,0 1,5 72,8 30,2 -26,7 0 5 5 8 1 7 2

Företag B25 - -371,8 -17,6 70,9 1210,0 1,0 64,3 4,9 -11,6 0 0 4 3 4 5 0

Företag B26 - 127,5 60,0 4,2 0,0 8,1 39,9 -103,1 -16,3 1 0 6 1 4 7 2

Företag B27 - 1667,1 -34,5 -35,2 0,0 3,2 96,9 -1,4 -7,3 0 4 6 1 1 5 2

Företag B28 - 13,8 118,5 67,6 0,0 2,7 139,3 20,2 1,7 0 1 5 1 0 7 0

Företag B29 - 113,5 185,7 174,4 0,0 4,2 63,8 -27,9 -7,3 0 0 3 1 4 7 3

Företag B30 - -91,0 -5,3 -17,3 48653,0 1,4 64,5 15,3 -8,4 0 2 4 3 1 4 0

Företag B31 - -89,6 135,3 125,9 0,0 1,9 14,8 13,2 -5,3 0 2 5 6 0 7 0

Företag B32 - -212,6 8,7 -11,4 14659,0 3,2 75,6 5,7 -3,3 0 7 8 7 3 5 0

Företag B33 - -23,3 25,0 17,0 0,0 1,4 67,8 33,6 -4,2 0 0 3 4 0 6 2

Företag B34 - -64,3 -2,0 3,5 0,0 2,6 44,0 33,7 -6,8 1 1 8 2 1 7 0

Företag B35 - 156,5 31,3 -1,3 0,0 4,3 43,4 -39,1 -13,2 0 5 5 4 4 7 2
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Bilaga 2 (Sida 2/2). Näst senaste årsredovisning innan konkurs: 

  

Bolagsnamn Org. nr Avkastning på eget kapital  (%)Förändring av antal anställda (%)Förändring av omsättning  (%)Goodwill (tkr)Kapitalets omsättningshastighet (tkr)Kassalikviditet (%)Soliditet  (%)Vinstmarginal (%)Extern VD Framtid Historiskt Positivt Negativt RB Positivt RB Negativt

Företag B1 - -44,9 -1,7 14,1 0,0 2,2 127,2 34,9 -6,3 0 3 6 4 0 4 0

Företag B2 - 0,5 12,3 22,8 0,0 1,7 74,1 18,7 1,8 0 9 5 12 14 7 0

Företag B3 - -124,4 -9,3 8,5 0,0 4,9 29,8 4,6 -0,5 1 7 12 4 0 4 0

Företag B4 - -1,8 8,7 2,7 0,0 2,1 46,7 27,1 0,4 1 5 3 3 1 4 0

Företag B5 - -13,5 -20,7 -34,8 0,0 2,1 96,6 -5,9 2,4 0 2 5 8 0 3 2

Företag B6 - 29,5 34,2 49,0 0,0 2,6 163,1 21,1 3,0 0 0 4 1 1 4 0

Företag B7 - -13,0 3,3 111,9 0,0 1,7 29,2 15,1 -0,6 0 2 5 3 8 4 0

Företag B8 - -2,1 1,5 16,3 23573,0 2,5 53,8 17,1 1,4 0 5 10 2 5 4 0

Företag B9 - -230,8 15,1 45,0 77373,0 1,3 85,7 7,0 -8,7 0 0 4 0 4 6 0

Företag B10 - 30,0 5,6 10,3 0,0 2,5 69,0 24,8 3,8 0 4 6 3 3 4 0

Företag B11 - 5,9 -9,1 3,2 0,0 4,1 106,9 7,4 0,2 0 1 7 4 1 4 0

Företag B12 - 41,0 11,5 20,8 0,0 3,5 138,4 33,1 4,3 0 7 3 14 0 4 0

Företag B13 - 19,8 292,3 86,1 0,0 3,5 130,6 10,4 1,0 0 0 3 3 0 4 0

Företag B14 - -14,5 169,2 11,6 0,0 0,5 168,2 41,2 -12,4 0 4 2 7 0 7 0

Företag B15 - 76,0 -6,1 3,2 0,0 4,7 139,1 32,5 5,5 0 0 3 4 0 4 0

Företag B16 - 79,2 5,7 44,6 0,0 1,7 55,2 8,4 5,2 0 5 9 3 4 4 0

Företag B17 - 7,8 -1,6 -3,5 0,0 2,3 45,4 33,7 2,1 0 9 7 4 6 4 0

Företag B18 - -900,2 -9,3 8,5 0,0 4,9 28,7 0,7 -0,6 1 6 14 5 1 4 0

Företag B19 - 35,5 233,3 133,9 0,0 1,1 70,2 7,7 3,5 0 0 3 4 0 4 0

Företag B20 - 22,2 24,6 51,6 0,0 2,3 47,5 16,7 3,2 0 3 2 6 0 4 0

Företag B21 - -122,6 1,3 27,6 0,0 0,6 158,6 38,4 -65,4 1 32 20 18 38 9 0

Företag B22 - 35,5 57,1 49,5 936,0 2,8 52,0 8,7 2,0 0 4 5 2 0 4 0

Företag B23 - -98,8 -1,6 -31,4 0,0 1,3 33,9 13,2 -8,7 0 0 5 2 1 7 0

Företag B24 - -130,8 -3,7 -9,1 0,0 2,0 57,9 18,8 -10,9 0 6 6 6 1 7 0

Företag B25 - 85,0 0,0 -46,3 0,0 0,2 528,7 80,9 341,5 0 0 3 4 1 7 0

Företag B26 - 102,7 30,4 35,3 0,0 5,3 103,8 18,0 3,5 1 0 5 1 0 4 0

Företag B27 - -47,3 21,7 22,8 0,0 3,0 114,9 10,9 -1,7 0 3 5 0 0 5 1

Företag B28 - -83,8 -34,2 -34,2 0,0 2,9 140,5 34,2 -8,8 0 0 3 3 0 7 0

Företag B29 - -8,7 0,0 0,0 0,0 3,8 92,3 9,2 -0,2 0 0 5 1 1 3 0

Företag B30 - -23,6 4,2 -5,6 71501,0 1,3 54,1 23,6 -3,3 0 2 4 4 0 4 0

Företag B31 - 6,6 -5,6 -27,5 0,0 1,1 24,7 17,0 2,1 0 1 5 3 0 7 0

Företag B32 - 25,5 46,8 63,7 17878,0 2,9 86,7 13,1 1,3 0 7 7 9 0 4 0

Företag B33 - -10,8 -18,6 -16,0 0,0 1,0 94,6 34,3 -2,2 0 4 3 4 0 7 0

Företag B34 - -42,1 14,0 59,6 0,0 1,8 51,8 16,3 -2,5 1 3 9 4 2 7 0

Företag B35 - 3,7 39,1 11,6 0,0 4,3 76,1 20,7 0,7 0 4 6 0 0 7 1
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8.1.3 Bilaga 3, nyckeltal från tidsspann 2013-2014. (Sida 1/2). Senaste årsredovisning innan konkurs: 

  

Bolagsnamn Org. nr Avkastning på eget kapital  (%)Förändring av antal anställda (%)Förändring av omsättning  (%)Goodwill (tkr)Kapitalets omsättningshastighet (tkr)Kassalikviditet (%)Soliditet  (%)Vinstmarginal (%)Extern VD Framtid Historiskt Positivt Negativt RB Positivt RB Negativt

Företag C1 - 104,2 32,3 37,1 0,0 4,9 119,2 18,1 4,0 0 1 5 3 1 6 0

Företag C2 - 148,5 -5,5 196,2 0,0 4,1 68,8 -31,3 -11,2 0 2 3 5 1 6 8

Företag C3 - 118,3 -7,1 196,0 0,0 2,8 45,1 -26,2 -10,7 0 0 0 1 0 4 10

Företag C4 - 22,8 5,5 -13,2 0,0 3,9 215,4 35,4 2,4 0 0 3 3 0 7 1

Företag C5 - 142,6 -34,8 -40,1 0,0 0,9 19,6 -69,4 -103,4 0 7 4 4 3 4 6

Företag C6 - -77,3 25,0 2,8 0,0 2,7 29,4 7,7 -1,3 0 6 11 5 5 1 0

Företag C7 - -109,4 -24,6 -37,8 0,0 1,4 90,7 16,6 -10,2 0 4 4 2 3 7 0

Företag C8 - -13435,1 63,5 252,0 0,0 0,5 5,7 0,2 -45,6 1 2 1 6 2 7 4

Företag C9 - -194,2 -32,0 11,3 0,0 1,5 131,1 15,3 -18,0 0 2 5 1 1 4 0

Företag C10 - -24,1 2,2 25,6 0,0 1,7 83,3 7,7 0,5 0 0 7 0 0 7 0

Företag C11 - -23,9 -6,9 -10,7 2023,0 2,5 116,3 55,6 -2,3 1 3 3 3 2 7 0

Företag C12 - 387,4 -6,0 -6,1 279,0 3,0 48,1 -3,5 -3,4 0 5 8 5 0 7 1

Företag C13 - 8,2 -41,3 -37,3 0,0 5,3 63,2 -51,5 1,5 0 0 6 3 2 6 1

Företag C14 - 59,8 27,9 74,0 0,0 1,5 131,4 47,0 19,7 0 0 3 5 0 7 0

Företag C15 - 6,4 112,5 7,2 3609,0 2,9 90,4 8,7 0,6 0 3 3 1 0 7 0

Företag C16 - -279,3 -4,7 -20,4 0,0 1,9 31,6 7,5 -9,4 0 6 9 1 2 5 7

Företag C17 - 118,9 -1,6 -3,2 0,0 2,3 37,9 -29,1 -13,0 0 3 4 2 0 7 1

Företag C18 - 240,9 8,2 -3,6 0,0 13,5 37,5 -88,9 -15,8 0 0 4 0 0 6 1

Företag C19 - 154,7 0,0 0,0 0,0 1,1 28,3 -11,6 -13,4 0 0 4 2 0 5 4

Företag C20 - -132,1 -19,6 -39,0 0,0 1,2 63,2 12,0 -10,8 0 5 3 1 0 4 0

Företag C21 - -99,9 49,1 23,5 2477,0 2,0 16,8 6,5 -2,3 0 1 3 5 0 7 0

Företag C22 - 1508,7 -11,7 28,8 0,0 4,9 101,1 1,1 3,3 0 2 2 6 0 7 0

Företag C23 - 45,5 161,1 0,0 0,0 0,1 197,6 34,3 272,0 1 15 12 6 8 4 0

Företag C24 - -81,1 -55,2 -40,0 0,0 2,3 133,9 31,3 -10,5 0 0 3 3 0 4 0

Företag C25 - 1152,1 38,5 25,2 70,0 5,1 97,4 1,4 3,7 0 0 5 0 3 5 6

Företag C26 - 60,3 -43,0 -30,4 0,0 7,7 32,6 -65,1 -5,0 0 6 9 2 2 3 4

Företag C27 - -68,9 -54,9 -44,9 8741,0 1,5 151,5 60,1 -27,5 0 0 3 4 0 7 0

Företag C28 - -256,6 40,0 37,9 0,0 2,4 42,6 8,2 -7,5 0 0 3 1 3 5 0

Företag C29 - 23,5 0,0 18,4 0,0 7,0 73,1 5,2 0,2 0 0 4 3 0 7 0

Företag C30 - -183,1 -17,3 -29,4 0,0 3,1 122,0 16,4 -7,8 1 7 2 4 0 7 5

Företag C31 - 115,5 3,4 -23,8 0,0 1,3 51,0 -57,2 -47,4 0 4 4 8 0 5 5

Företag C32 - -36,3 -4,3 -8,0 0,0 1,7 71,0 40,6 -7,2 0 8 2 2 5 5 0

Företag C33 - 314,4 -7,0 -23,2 0,0 2,6 23,3 -13,7 -16,2 1 1 2 0 0 7 6

Företag C34 - -67,5 77,8 5,2 0,0 1,2 150,2 53,1 -30,3 1 9 3 5 1 5 0

Företag C35 - -31,2 -6,7 -6,5 0,0 2,6 84,9 38,3 -4,0 1 1 2 0 1 7 0



  

51 

 

Bilaga 3 (Sida 2/2). Näst senaste årsredovisning innan konkurs: 

Bolagsnamn Org. nr Avkastning på eget kapital  (%)Förändring av antal anställda (%)Förändring av omsättning  (%)Goodwill (tkr)Kapitalets omsättningshastighet (tkr)Kassalikviditet (%)Soliditet  (%)Vinstmarginal (%)Extern VD Framtid Historiskt Positivt Negativt RB Positivt RB Negativt

Företag C1 - 113,6 210,0 253,0 0,0 4,2 124,1 20,8 5,7 0 0 7 1 0 5 0

Företag C2 - 0,9 0,0 0,0 0,0 1,2 105,5 13,0 0,2 0 5 10 4 4 5 0

Företag C3 - 2,4 0,0 0,0 0,0 0,8 90,6 4,2 0,4 0 3 11 5 12 6 0

Företag C4 - 30,6 34,2 30,0 0,0 4,2 167,5 27,1 2,2 0 0 6 0 0 3 1

Företag C5 - -273,0 15,6 -36,4 0,0 0,9 28,8 12,4 -32,0 0 3 5 4 3 4 8

Företag C6 - -85,7 17,7 34,6 0,0 2,4 27,0 12,3 -3,7 0 10 7 2 5 5 0

Företag C7 - -320,7 -9,0 -15,1 0,0 1,7 83,5 6,4 -10,0 0 5 4 3 1 7 0

Företag C8 - -203313,0 300,0 6437,2 0,0 0,1 10,8 0,0 -141,7 0 10 5 3 1 4 4

Företag C9 - -230,2 10,3 -2,2 0,0 1,4 69,0 19,3 -29,5 0 3 4 1 0 7 0

Företag C10 - 0,4 15,0 5,9 0,0 1,5 97,1 10,1 1,6 0 0 5 0 0 7 0

Företag C11 - 91,8 0,0 0,0 0,0 2,2 104,5 20,8 10,5 0 1 0 3 2 7 0

Företag C12 - 1,7 16,3 24,2 351,0 2,3 74,7 6,4 1,4 0 3 12 4 6 3 1

Företag C13 - 249,6 76,9 24,3 0,0 3,5 71,4 -19,7 -10,5 0 1 3 1 2 3 2

Företag C14 - 21,9 19,4 19,0 0,0 1,0 155,6 44,1 10,8 0 0 3 4 0 7 0

Företag C15 - 209,2 -7,7 11,7 5695,0 3,6 165,7 26,6 16,0 0 2 2 4 0 7 1

Företag C16 - -410,7 -16,5 -9,3 0,0 2,4 25,7 8,9 -13,5 0 6 2 1 2 7 2

Företag C17 - -917,2 26,0 8,4 0,0 1,5 41,7 3,6 -17,8 0 0 4 1 1 7 0

Företag C18 - 41,9 44,1 47,0 0,0 5,5 159,1 10,0 0,8 0 0 4 1 2 6 0

Företag C19 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7 19,0 0,0 0 1 3 2 2 3 0

Företag C20 - 10,6 1,8 7,2 0,0 2,2 102,1 24,8 2,0 0 4 2 2 0 6 0

Företag C21 - 25,2 -1,7 8,0 0,0 3,6 34,9 26,2 2,1 0 2 4 0 0 7 0

Företag C22 - 2628,1 0,0 0,0 0,0 3,7 101,1 1,0 7,5 1 3 5 6 2 7 0

Företag C23 - -14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 20,6 0,0 1 14 10 6 13 8 5

Företag C24 - 36,0 -2,0 -16,7 0,0 3,1 136,8 38,3 4,8 0 0 3 2 1 4 0

Företag C25 - -62,6 35,4 43,8 140,0 3,9 85,4 -10,5 2,4 0 0 3 1 2 3 3

Företag C26 - 629,0 10,3 -34,4 0,0 7,2 51,6 -16,9 -14,7 0 0 7 2 2 5 4

Företag C27 - -33,1 9,9 0,4 17031,0 1,7 137,1 22,7 -1,9 0 0 1 2 1 6 0

Företag C28 - -143,7 150,0 63,6 0,0 2,1 40,6 10,3 -6,1 0 1 6 1 6 3 0

Företag C29 - -172,0 0,0 -38,4 0,0 7,5 60,0 5,0 -1,1 0 0 4 4 0 7 0

Företag C30 - -178,2 136,4 135,4 0,0 3,7 61,1 17,4 -6,6 0 5 4 11 1 5 0

Företag C31 - 82,8 40,5 32,8 0,0 2,7 97,2 12,3 4,4 0 6 11 8 7 7 0

Företag C32 - 26,1 -8,6 -11,4 115210,0 1,1 95,8 65,2 17,4 0 3 1 6 6 4 0

Företag C33 - -232,4 -29,5 -17,4 0,0 3,4 22,0 14,6 -9,6 1 0 5 1 3 4 3

Företag C34 - 4,4 350,0 101,4 0,0 0,7 98,0 4,1 0,5 1 24 10 7 16 7 0

Företag C35 - -11,8 -10,0 -5,5 0,0 2,3 75,7 34,7 -1,2 1 3 3 0 2 7 0
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8.2.1 Bilaga 4, ANOVA - positiva signaler förvaltningsberättelse. (sida 1/3)

  

Lower Bound Upper Bound

0 15 107,07 315,81 -67,82 281,96 -230,80 1152,10 0,337 0,988

1 38 -318,53 1610,16 -847,78 210,72 -9688,90 1667,10

2 23 10,82 236,50 -91,45 113,09 -569,80 629,00

3 30 -6300,93 37305,65 -20231,08 7629,23 -203313,00 14628,80

4
39 -18,78 127,53 -60,12 22,56 -423,80 209,20

5 14 -298,99 1061,26 -911,75 313,76 -3781,40 420,70

6 18 -534,97 3295,93 -2174,00 1104,05 -13435,10 2628,10

7 10 -43,78 90,12 -108,25 20,69 -212,60 102,90

8 12 -8,68 242,82 -162,96 145,60 -402,60 632,40

9 2 154,70 182,72 -1486,94 1796,34 25,50 283,90

11
2 -82,20 135,76 -1302,00 1137,60 -178,20 13,80

12 3 -8,40 32,48 -89,08 72,28 -44,40 18,70

14 2 -63,55 147,86 -1391,98 1264,88 -168,10 41,00

18 1 -122,60 -122,60 -122,60

19 1 -54,40 -54,40 -54,40

Total 210 -1021,67 14115,27 -2941,89 898,54 -203313,00 14628,80

0 15 8,26 18,82 -2,16 18,68 -24,70 39,10

1 38 32,62 60,55 12,71 52,52 -34,50 210,00

2 23 20,61 67,98 -8,78 50,01 -43,00 314,80

3 30 52,12 196,51 -21,26 125,50 -55,20 1000,00

4 39 2,95 42,77 -10,91 16,82 -54,90 233,30

5 14 35,71 74,26 -7,16 78,59 -11,10 274,30

6 18 26,24 56,78 -1,99 54,47 -100,00 161,10

7 10 58,38 116,49 -24,95 141,71 -12,60 350,00

8 12 18,82 57,07 -17,45 55,08 -23,70 190,00

9
2 53,25 9,12 -28,71 135,21 46,80 59,70

11 2 74,95 86,90 -705,85 855,75 13,50 136,40

12 3 20,17 25,04 -42,05 82,38 0,00 48,20

14
2 185,75 246,43 -2028,31 2399,81 11,50 360,00

18 1 1,30 1,30 1,30

19 1 -5,10 -5,10 -5,10

Total 210 28,49 95,45 15,50 41,47 -100,00 1000,00

0 15 12,49 31,66 -5,04 30,03 -42,60 94,70

1 38 30,81 65,76 9,20 52,43 -39,00 253,00

2 23 9,40 57,93 -15,65 34,45 -37,80 251,70

3 30 221,60 1174,60 -217,01 660,20 -63,30 6437,20

4 39 1,47 41,91 -12,12 15,06 -51,90 133,90

5 14 51,03 116,84 -16,43 118,49 -26,10 407,50

6 18 34,58 79,22 -4,81 73,98 -100,00 252,00

7 10 -0,85 39,97 -29,44 27,74 -39,20 101,40

8 12 80,28 307,06 -114,82 275,37 -42,10 1052,20

9 2 48,20 21,92 -148,75 245,15 32,70 63,70

11 2 83,25 73,75 -579,38 745,88 31,10 135,40

12 3 26,43 15,38 -11,76 64,63 13,20 43,30

14 2 132,55 158,04 -1287,37 1552,47 20,80 244,30

18 1 27,60 27,60 27,60

19 1 -14,00 -14,00 -14,00

Total 210 53,30 452,54 -8,27 114,86 -100,00 6437,20

Positiva signaler förvaltningsberättelse:

F Sig.

0,923 0,535

Avkast. på EK

Förändring 

anställda

Förändring 

omsättning
0,371 0,982

Maximum

Descriptives

N Mean Std. Deviation

95% Confidence Interval for 

Mean

Minimum
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Bilaga 4 (sida 2/3) 

  0 15 5162,87 19976,34 -5899,66 16225,39 0,00 77373,00

1 38 1980,18 11023,90 -1643,28 5603,65 0,00 67994,00

2 23 2896,74 7192,74 -213,63 6007,11 0,00 23573,00

3 30 1797,27 8864,61 -1512,83 5107,36 0,00 48653,00

4 39 2315,08 11503,24 -1413,84 6044,00 0,00 71501,00

5 14 454,00 1119,33 -192,28 1100,28 0,00 3600,00

6 18 6622,78 27107,49 -6857,46 20103,02 0,00 115210,00

7 10 1946,80 4633,62 -1367,89 5261,49 0,00 14659,00

8 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 8939,00 12641,66 -104641,76 122519,76 0,00 17878,00

11 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 16510,50 23349,37 -193275,29 226296,29 0,00 33021,00

18 1 0,00 0,00 0,00

19 1 0,00 0,00 0,00

Total 210 2664,07 12570,88 953,95 4374,18 0,00 115210,00

0 15 3,87 2,94 2,24 5,50 1,30 13,50

1 38 3,53 2,04 2,85 4,20 1,10 9,70

2 23 2,78 2,14 1,86 3,71 0,00 8,50

3 30 2,48 1,51 1,91 3,05 0,10 7,00

4 39 2,75 1,79 2,17 3,33 0,20 7,50

5 14 2,65 1,72 1,66 3,64 0,80 6,00

6 18 1,91 1,51 1,16 2,66 0,00 4,90

7 10 1,26 0,78 0,70 1,82 0,50 3,20

8 12 1,80 0,78 1,31 2,29 0,00 2,90

9 2 2,40 0,71 -3,95 8,75 1,90 2,90

11 2 2,80 1,27 -8,64 14,24 1,90 3,70

12 3 1,63 0,70 -0,11 3,38 0,90 2,30

14 2 2,30 1,70 -12,95 17,55 1,10 3,50

18 1 0,60 0,60 0,60

19 1 0,60 0,60 0,60

Total 210 2,69 1,91 2,43 2,95 0,00 13,50

0 15 81,81 36,59 61,55 102,08 23,30 167,50

1 38 85,33 50,21 68,83 101,84 22,00 263,90

2 23 66,15 33,91 51,49 80,81 23,80 137,10

3 30 95,92 80,40 65,90 125,94 10,80 446,50

4 39 101,88 88,26 73,27 130,49 19,60 528,70

5 14 80,13 45,01 54,14 106,11 16,80 166,10

6 18 98,41 102,58 47,40 149,42 0,00 456,30

7 10 70,50 42,60 40,02 100,98 25,00 168,20

8 12 73,91 38,87 49,21 98,61 25,70 161,70

9 2 58,95 39,24 -293,65 411,55 31,20 86,70

11 2 66,90 8,20 -6,80 140,60 61,10 72,70

12 3 75,07 47,36 -42,58 192,71 28,20 122,90

14 2 78,90 84,15 -677,12 834,92 19,40 138,40

18 1 158,60 158,60 158,60

19 1 69,40 69,40 69,40

Total 210 86,62 65,98 77,64 95,60 0,00 528,70

0 15 4,45 32,68 -13,64 22,55 -88,90 38,30

1 38 1,14 28,13 -8,11 10,39 -103,10 62,10

2 23 6,48 23,99 -3,90 16,85 -65,10 40,60

3 30 16,51 21,66 8,42 24,59 -51,50 77,50

4 39 15,46 27,29 6,62 24,31 -69,40 80,90

5 14 12,03 21,92 -0,63 24,69 -31,30 53,10

6 18 18,65 26,24 5,60 31,70 -16,00 96,40

7 10 15,35 12,41 6,47 24,23 1,60 41,20

8 12 14,39 30,71 -5,12 33,91 -57,20 70,60

9 2 1,90 15,84 -140,41 144,21 -9,30 13,10

11 2 23,95 9,26 -59,28 107,18 17,40 30,50

12 3 20,37 1,70 16,14 24,59 18,70 22,10

14 2 25,35 10,96 -73,12 123,82 17,60 33,10

18 1 38,40 38,40 38,40

19 1 29,20 29,20 29,20

Total 210 11,52 25,79 8,01 15,03 -103,10 96,40

1,090 0,369

0,602 0,862

Goodwill

KOH

Kassalikvid.

0,010

0,477 0,944

2,170

Soliditet
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Bilaga 4 (sida 3/3) 

  0 15 -2,99 6,57 -6,63 0,65 -16,20 3,70

1 38 -4,84 8,00 -7,47 -2,22 -29,50 7,40

2 23 -4,36 6,87 -7,33 -1,39 -21,30 4,90

3 30 -5,76 26,61 -15,70 4,17 -141,70 15,80

4 39 3,13 58,68 -15,89 22,16 -103,40 341,50

5 14 -4,38 21,94 -17,04 8,29 -52,10 41,10

6 18 -506,34 2207,47 -1604,09 591,40 -9347,60 272,00

7 10 -3,41 6,73 -8,22 1,40 -12,40 7,30

8 12 -129,55 414,29 -392,78 133,68 -1444,30 4,40

9 2 -5,60 9,76 -93,27 82,07 -12,50 1,30

11 2 -1,75 6,86 -63,38 59,88 -6,60 3,10

12 3 -0,50 4,42 -11,49 10,49 -5,60 2,30

14 2 -11,45 22,27 -211,57 188,67 -27,20 4,30

18 1 -65,40 -65,40 -65,40

19 1 -18,80 -18,80 -18,80

Total 210 -53,65 652,97 -142,48 35,17 -9347,60 341,50

0 15 0,27 0,46 0,01 0,52 0,00 1,00

1 38 0,18 0,39 0,06 0,31 0,00 1,00

2 23 0,09 0,29 -0,04 0,21 0,00 1,00

3 30 0,10 0,31 -0,01 0,21 0,00 1,00

4 39 0,21 0,41 0,07 0,34 0,00 1,00

5 14 0,21 0,43 -0,03 0,46 0,00 1,00

6 18 0,28 0,46 0,05 0,51 0,00 1,00

7 10 0,30 0,48 -0,05 0,65 0,00 1,00

8 12 0,08 0,29 -0,10 0,27 0,00 1,00

9 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 1 1,00 1,00 1,00

19 1 1,00 1,00 1,00

Total 210 0,18 0,39 0,13 0,23 0,00 1,00

0 15 1,20 1,42 0,41 1,99 0,00 4,00

1 38 1,42 2,04 0,75 2,09 0,00 7,00

2 23 2,65 2,85 1,42 3,89 0,00 10,00

3 30 2,17 2,45 1,25 3,08 0,00 10,00

4 39 3,03 2,96 2,07 3,99 0,00 14,00

5 14 3,21 2,55 1,74 4,69 0,00 9,00

6 18 4,61 4,00 2,62 6,60 2,00 15,00

7 10 8,50 5,74 4,39 12,61 4,00 24,00

8 12 5,92 4,08 3,33 8,51 2,00 17,00

9 2 5,00 2,83 -20,41 30,41 3,00 7,00

11 2 9,50 6,36 -47,68 66,68 5,00 14,00

12 3 7,00 2,00 2,03 11,97 5,00 9,00

14 2 10,00 4,24 -28,12 48,12 7,00 13,00

18 1 32,00 32,00 32,00

19 1 23,00 23,00 23,00

Total 210 3,45 4,28 2,87 4,04 0,00 32,00

0 15 4,20 1,52 3,36 5,04 2,00 7,00

1 38 3,95 1,92 3,32 4,58 0,00 9,00

2 23 4,70 2,67 3,54 5,85 1,00 10,00

3 30 4,83 2,23 4,00 5,67 0,00 11,00

4 39 5,36 3,22 4,32 6,40 1,00 14,00

5 14 5,93 3,93 3,66 8,20 2,00 14,00

6 18 5,00 3,09 3,46 6,54 1,00 12,00

7 10 7,50 2,88 5,44 9,56 2,00 10,00

8 12 6,58 2,07 5,27 7,90 4,00 11,00

9 2 6,00 1,41 -6,71 18,71 5,00 7,00

11 2 6,50 3,54 -25,27 38,27 4,00 9,00

12 3 5,33 2,52 -0,92 11,58 3,00 8,00

14 2 6,00 4,24 -32,12 44,12 3,00 9,00

18 1 20,00 20,00 20,00

19 1 18,00 18,00 18,00

Total 210 5,20 3,05 4,79 5,62 0,00 20,00

5,588 0,000

16,097 0,000

1,275 0,226

Vinstmarginal

Extern VD

FB Framtid

0,692 0,780

FB Historiskt
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8.2.1 Bilaga 5, ANOVA - Negativa signaler förvaltningsberättelse. (sida 1/3) 

  

Lower Bound Upper Bound

0 73 39,22 224,60 -13,18 91,62 -569,80 1508,70

1 44 -4669,19 30645,14 -13986,16 4647,79 -203313,00 1667,10

2 26 -481,45 2709,32 -1575,77 612,87 -13435,10 2628,10

3
17 -593,34 2366,25 -1809,95 623,27 -9688,90 1152,10

4 13 -326,32 1064,70 -969,71 317,08 -3781,40 280,10

5 13 -20,55 83,42 -70,96 29,86 -146,10 127,70

6 7 2027,26 5558,22 -3113,24 7167,76 -329,20 14628,80

7 2 183,35 142,20 -1094,26 1460,96 82,80 283,90

8 2 16,25 41,37 -355,41 387,91 -13,00 45,50

9
1 162,70 162,70 162,70

10 2 175,50 272,24 -2270,44 2621,44 -17,00 368,00

12 1 2,40 2,40 2,40

13 2 308,90 457,50 -3801,56 4419,36 -14,60 632,40

14 2 -22,55 32,60 -315,43 270,33 -45,60 0,50

16 2 -199,10 287,79 -2784,81 2386,61 -402,60 4,40

18 1 40,00 40,00 40,00

38 1 -122,60 -122,60 -122,60

41 1 -54,40 -54,40 -54,40

Total 210 -1021,67 14115,27 -2941,89 898,54 -203313,00 14628,80

0 73 26,26 70,62 9,79 42,74 -100,00 314,80

1 44 45,21 161,89 -4,01 94,43 -34,70 1000,00

2 26 7,80 31,54 -4,94 20,54 -43,00 76,90

3 17 26,07 89,65 -20,02 72,16 -34,80 360,00

4 13 24,26 55,38 -9,20 57,73 -17,60 185,70

5
13 -0,05 18,82 -11,43 11,32 -32,50 41,20

6 7 42,20 68,34 -21,01 105,41 -20,00 150,00

7 2 50,10 13,58 -71,88 172,08 40,50 59,70

8
2 82,20 111,58 -920,32 1084,72 3,30 161,10

9 1 2,70 2,70 2,70

10 2 3,20 4,53 -37,46 43,86 0,00 6,40

12 1 0,00 0,00 0,00

13 2 14,35 20,29 -167,98 196,68 0,00 28,70

14 2 101,15 125,65 -1027,80 1230,10 12,30 190,00

16 2 179,30 241,41 -1989,65 2348,25 8,60 350,00

18 1 -39,20 -39,20 -39,20

38 1 1,30 1,30 1,30

41 1 -5,10 -5,10 -5,10

Total 210 28,49 95,45 15,50 41,47 -100,00 1000,00

0 73 19,58 62,82 4,92 34,24 -100,00 253,00

1 44 164,32 970,40 -130,71 459,34 -46,30 6437,20

2 26 16,41 65,48 -10,04 42,85 -41,90 252,00

3 17 15,95 72,54 -21,34 53,25 -63,30 244,30

4 13 29,97 49,63 -0,02 59,96 -7,70 174,40

5 13 1,45 34,42 -19,36 22,25 -39,20 94,70

6 7 17,76 40,14 -19,37 54,88 -32,30 77,60

7 2 32,75 0,07 32,11 33,39 32,70 32,80

8 2 55,95 79,13 -654,96 766,86 0,00 111,90

9 1 13,90 13,90 13,90

10 2 -4,10 5,80 -56,20 48,00 -8,20 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00

13 2 -6,35 8,98 -87,03 74,33 -12,70 0,00

14 2 537,50 727,90 -6002,38 7077,38 22,80 1052,20

16 2 43,05 82,52 -698,36 784,46 -15,30 101,40

18 1 -42,80 -42,80 -42,80

38 1 27,60 27,60 27,60

41 1 -14,00 -14,00 -14,00

Total 210 53,30 452,54 -8,27 114,86 -100,00 6437,20

Negativa signaler förvaltningsberättelse:

Descriptives

Sig.FMaximumMinimum

95% Confidence Interval for 

MeanStd. 

DeviationMeanN

Avkast. på EK

Förändring 

anställda

Förändring 

omsättning
0,336 0,994

0,216 1,000

0,682 0,819
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Bilaga 5 (sida 2/3) 

  0 73 1570,37 8649,35 -447,67 3588,41 0,00 71501,00

1 44 1798,82 7705,24 -543,79 4141,43 0,00 48653,00

2 26 198,58 695,32 -82,27 479,42 0,00 3000,00

3 17 2826,47 8549,69 -1569,38 7222,32 0,00 33021,00

4 13 11275,15 27322,99 -5235,97 27786,27 0,00 77373,00

5 13 2183,23 6519,01 -1756,17 6122,63 0,00 23573,00

6 7 19642,43 42922,18 -20053,97 59338,82 0,00 115210,00

7 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 0,00 0,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00

13 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 1 0,00 0,00 0,00

38 1 0,00 0,00 0,00

41 1 0,00 0,00 0,00

Total 210 2664,07 12570,88 953,95 4374,18 0,00 115210,00

0 73 2,96 2,10 2,47 3,45 0,00 13,50

1 44 2,64 1,34 2,23 3,05 0,10 5,30

2 26 3,01 2,05 2,18 3,84 0,00 7,70

3 17 2,55 1,89 1,58 3,52 0,60 6,30

4 13 3,75 2,95 1,97 5,53 1,00 9,70

5 13 2,15 1,23 1,41 2,90 0,70 5,30

6 7 1,90 0,45 1,48 2,32 1,10 2,30

7 2 2,30 0,57 -2,78 7,38 1,90 2,70

8 2 0,90 1,13 -9,26 11,06 0,10 1,70

9 1 1,80 1,80 1,80

10 2 1,00 1,41 -11,71 13,71 0,00 2,00

12 1 0,80 0,80 0,80

13 2 1,15 1,63 -13,46 15,76 0,00 2,30

14 2 0,85 1,20 -9,95 11,65 0,00 1,70

16 2 1,15 0,64 -4,57 6,87 0,70 1,60

18 1 1,90 1,90 1,90

38 1 0,60 0,60 0,60

41 1 0,60 0,60 0,60

Total 210 2,69 1,91 2,43 2,95 0,00 13,50

0 73 93,58 48,69 82,22 104,94 0,00 263,90

1 44 107,46 92,96 79,20 135,73 10,80 528,70

2 26 70,65 44,96 52,50 88,81 5,70 217,40

3 17 69,79 63,47 37,16 102,43 19,40 273,40

4 13 59,79 24,70 44,87 74,72 24,00 105,50

5 13 53,72 25,87 38,09 69,35 23,80 94,50

6 7 70,73 25,33 47,30 94,16 40,60 100,20

7 2 64,20 46,67 -355,10 483,50 31,20 97,20

8 2 113,40 119,08 -956,46 1183,26 29,20 197,60

9 1 36,20 36,20 36,20

10 2 244,55 299,46 -2445,99 2935,09 32,80 456,30

12 1 90,60 90,60 90,60

13 2 55,35 16,05 -88,87 199,57 44,00 66,70

14 2 77,40 4,67 35,47 119,33 74,10 80,70

16 2 64,50 47,38 -361,16 490,16 31,00 98,00

18 1 42,40 42,40 42,40

38 1 158,60 158,60 158,60

41 1 69,40 69,40 69,40

Total 210 86,62 65,98 77,64 95,60 0,00 528,70

0 73 14,21 22,42 8,98 19,44 -88,90 62,10

1 44 19,00 19,36 13,12 24,89 -31,30 80,90

2 26 1,71 29,00 -10,00 13,42 -65,10 55,60

3 17 10,82 24,01 -1,52 23,17 -69,40 52,40

4 13 -15,82 35,72 -37,41 5,76 -103,10 13,00

5 13 7,75 23,27 -6,32 21,81 -43,50 40,60

6 7 19,07 23,47 -2,63 40,78 -0,10 65,20

7 2 1,50 15,27 -135,73 138,73 -9,30 12,30

8 2 24,70 13,58 -97,28 146,68 15,10 34,30

9 1 -16,00 -16,00 -16,00

10 2 44,45 73,47 -615,64 704,54 -7,50 96,40

12 1 4,20 4,20 4,20

13 2 8,20 17,54 -149,36 165,76 -4,20 20,60

14 2 44,65 36,70 -285,08 374,38 18,70 70,60

16 2 4,45 0,49 0,00 8,90 4,10 4,80

18 1 -23,70 -23,70 -23,70

38 1 38,40 38,40 38,40

41 1 29,20 29,20 29,20

Total 210 11,52 25,79 8,01 15,03 -103,10 96,40

2,348 0,003

1,289 0,203

1,211 0,259

1,794 0,031

Soliditet

Goodwill

KOH

Kassalikviditet
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Bilaga 5 (sida 3/3) 

 

 

 

 

 

  

0 73 -1,26 10,77 -3,78 1,25 -47,40 41,10

1 44 0,45 57,28 -16,97 17,86 -141,70 341,50

2 26 -7,03 14,66 -12,96 -1,11 -52,10 10,50

3 17 -14,14 25,10 -27,04 -1,23 -103,40 3,80

4 13 -4,54 6,80 -8,65 -0,43 -16,30 5,20

5 13 -5,18 7,05 -9,45 -0,92 -21,30 7,30

6 7 1,86 7,82 -5,38 9,09 -6,10 17,40

7 2 -4,05 11,95 -111,42 103,32 -12,50 4,40

8 2 135,70 192,76 -1596,16 1867,56 -0,60 272,00

9 1 -12,70 -12,70 -12,70

10 2 -4679,85 6601,20 -63989,24 54629,54 -9347,60 -12,10

12 1 0,40 0,40 0,40

13 2 -5,10 7,21 -69,90 59,70 -10,20 0,00

14 2 -721,25 1022,55 -9908,47 8465,97 -1444,30 1,80

16 2 -4,80 7,50 -72,14 62,54 -10,10 0,50

18 1 -2,90 -2,90 -2,90

38 1 -65,40 -65,40 -65,40

41 1 -18,80 -18,80 -18,80

Total 210 -53,65 652,97 -142,48 35,17 -9347,60 341,50

0 73 0,14 0,35 0,06 0,22 0,00 1,00

1 44 0,25 0,44 0,12 0,38 0,00 1,00

2 26 0,23 0,43 0,06 0,40 0,00 1,00

3 17 0,12 0,33 -0,05 0,29 0,00 1,00

4 13 0,23 0,44 -0,03 0,50 0,00 1,00

5 13 0,08 0,28 -0,09 0,24 0,00 1,00

6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 0,50 0,71 -5,85 6,85 0,00 1,00

9 1 0,00 0,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00

13 2 0,50 0,71 -5,85 6,85 0,00 1,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2 0,50 0,71 -5,85 6,85 0,00 1,00

18 1 0,00 0,00 0,00

38 1 1,00 1,00 1,00

41 1 1,00 1,00 1,00

Total 210 0,18 0,39 0,13 0,23 0,00 1,00

0 73 1,96 2,11 1,47 2,45 0,00 8,00

1 44 2,75 2,60 1,96 3,54 0,00 10,00

2 26 2,65 3,03 1,43 3,88 0,00 14,00

3 17 4,12 3,57 2,28 5,95 0,00 13,00

4 13 2,23 2,28 0,85 3,61 0,00 5,00

5 13 6,00 3,24 4,04 7,96 0,00 10,00

6 7 3,43 2,70 0,93 5,92 1,00 9,00

7 2 4,50 2,12 -14,56 23,56 3,00 6,00

8 2 8,50 9,19 -74,09 91,09 2,00 15,00

9 1 3,00 3,00 3,00

10 2 7,50 2,12 -11,56 26,56 6,00 9,00

12 1 3,00 3,00 3,00

13 2 15,50 2,12 -3,56 34,56 14,00 17,00

14 2 7,50 2,12 -11,56 26,56 6,00 9,00

16 2 14,50 13,44 -106,21 135,21 5,00 24,00

18 1 14,00 14,00 14,00

38 1 32,00 32,00 32,00

41 1 23,00 23,00 23,00

Total 210 3,45 4,28 2,87 4,04 0,00 32,00

0 73 4,10 2,20 3,58 4,61 0,00 12,00

1 44 4,73 2,33 4,02 5,43 1,00 14,00

2 26 4,38 2,55 3,36 5,41 0,00 9,00

3 17 5,88 2,39 4,65 7,11 2,00 10,00

4 13 5,85 3,26 3,87 7,82 3,00 14,00

5 13 7,77 2,80 6,08 9,46 2,00 11,00

6 7 6,14 4,14 2,31 9,97 1,00 12,00

7 2 8,00 4,24 -30,12 46,12 5,00 11,00

8 2 8,50 4,95 -35,97 52,97 5,00 12,00

9 1 5,00 5,00 5,00

10 2 8,00 1,41 -4,71 20,71 7,00 9,00

12 1 11,00 11,00 11,00

13 2 8,00 2,83 -17,41 33,41 6,00 10,00

14 2 6,00 1,41 -6,71 18,71 5,00 7,00

16 2 8,50 2,12 -10,56 27,56 7,00 10,00

18 1 4,00 4,00 4,00

38 1 20,00 20,00 20,00

41 1 18,00 18,00 18,00

Total 210 5,20 3,05 4,79 5,62 0,00 20,00

16,467 0,000

6,777 0,000

11,158 0,000

1,264 0,220

FB Historiskt

Vinstmarginal

Extern VD

FB Framtid
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8.2.1 Bilaga 6, ANOVA - Positiva signaler revisionsberättelse. (sida 1/2) 

  

Lower 

Bound

Upper 

Bound

1 1 -77,30 -77,30 -77,30

3 14 -56,94 251,99 -202,43 88,56 -860,50 249,60

4 99 -2052,88 20514,99 -6144,52 2038,76 -203313,00 14628,80

5
20 96,18 505,36 -140,33 332,69 -371,80 1667,10

6 10 26,95 124,96 -62,44 116,34 -230,80 240,90

7 63 -197,51 1750,57 -638,39 243,37 -13435,10 2628,10

8 1 -14,60 -14,60 -14,60

9 2 -88,50 48,22 -521,78 344,78 -122,60 -54,40

Total 210 -1021,67 14115,27 -2941,89 898,54 -203313,00 14628,80

1
1 25,00 25,00 25,00

3 14 13,13 50,06 -15,78 42,03 -43,00 150,00

4 99 34,30 122,44 9,88 58,72 -100,00 1000,00

5 20 37,88 67,00 6,52 69,23 -34,50 210,00

6 10 8,96 23,43 -7,80 25,72 -41,30 44,10

7 63 24,37 69,10 6,97 41,77 -54,90 350,00

8 1 0,00 0,00 0,00

9 2 -1,90 4,53 -42,56 38,76 -5,10 1,30

Total 210 28,49 95,45 15,50 41,47 -100,00 1000,00

1 1 2,80 2,80 2,80

3 14 13,34 46,18 -13,33 40,00 -42,60 94,70

4 99 81,24 647,93 -47,99 210,47 -100,00 6437,20

5 20 74,59 239,80 -37,65 186,82 -38,90 1052,20

6 10 30,90 63,51 -14,53 76,33 -37,30 196,20

7 63 18,18 69,68 0,63 35,73 -46,30 407,50

8
1 0,00 0,00 0,00

9 2 6,80 29,42 -257,49 271,09 -14,00 27,60

Total 210 53,30 452,54 -8,27 114,86 -100,00 6437,20

1
1 0,00 0,00 0,00

3 14 311,79 810,78 -156,34 779,92 0,00 3000,00

4 99 3312,00 14873,42 345,55 6278,45 0,00 115210,00

5 20 796,95 3273,92 -735,29 2329,19 0,00 14659,00

6 10 9440,40 24461,82 -8058,53 26939,33 0,00 77373,00

7 63 1854,89 9009,85 -414,21 4123,99 0,00 67994,00

8 1 0,00 0,00 0,00

9 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 210 2664,07 12570,88 953,95 4374,18 0,00 115210,00

1 1 2,70 2,70 2,70

3 14 3,08 1,97 1,94 4,22 0,00 7,70

4 99 2,65 1,80 2,29 3,01 0,00 9,70

5 20 2,43 1,68 1,64 3,21 0,00 7,20

6 10 4,07 3,77 1,37 6,77 0,80 13,50

7 63 2,64 1,66 2,22 3,06 0,20 8,10

8 1 0,00 0,00 0,00

9 2 0,60 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60

Total 210 2,69 1,91 2,43 2,95 0,00 13,50

Sig.

Positiva signaler revisionsberättelse:

Descriptives

95% Confidence 

Interval for Mean

Minimum Maximum F

KOH

N Mean

Std. 

Deviation

Avkast. på EK

Förändring 

anställda

Förändring 

omsättning

Goodwill

0,995

0,244

0,136 0,995

0,974

0,140

0,722

1,551 0,152

0,641
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Bilaga 6 (sida 2/2) 

  1 1 29,40 29,40 29,40

3 14 77,84 35,84 57,15 98,54 32,60 167,50

4 99 88,55 71,27 74,33 102,76 0,00 456,30

5 20 85,16 53,71 60,02 110,29 27,00 263,90

6 10 93,11 37,02 66,63 119,59 37,50 159,10

7 63 85,33 71,49 67,33 103,34 5,70 528,70

8 1 66,70 66,70 66,70

9 2 114,00 63,07 -452,70 680,70 69,40 158,60

Total 210 86,62 65,98 77,64 95,60 0,00 528,70

1 1 7,70 7,70 7,70

3 14 -1,79 25,98 -16,79 13,21 -65,10 27,10

4 99 13,36 23,68 8,64 18,09 -71,80 96,40

5 20 12,62 28,37 -0,66 25,89 -57,20 70,60

6 10 -5,13 39,48 -33,37 23,11 -88,90 33,60

7 63 13,08 25,13 6,75 19,40 -103,10 80,90

8 1 20,60 20,60 20,60

9 2 33,80 6,51 -24,65 92,25 29,20 38,40

Total 210 11,52 25,79 8,01 15,03 -103,10 96,40

1 1 -1,30 -1,30 -1,30

3 14 -3,71 6,25 -7,32 -0,10 -17,70 2,40

4 99 -96,53 939,88 -283,98 90,93 -9347,60 272,00

5 20 -79,75 321,42 -230,17 70,68 -1444,30 5,70

6 10 -3,31 6,54 -7,99 1,37 -15,80 4,00

7 63 0,86 44,93 -10,46 12,17 -45,60 341,50

8 1 0,00 0,00 0,00

9 2 -42,10 32,95 -338,15 253,95 -65,40 -18,80

Total 210 -53,65 652,97 -142,48 35,17 -9347,60 341,50

1 1 0,00 0,00 0,00

3 14 0,14 0,36 -0,07 0,35 0,00 1,00

4 99 0,16 0,37 0,09 0,24 0,00 1,00

5 20 0,10 0,31 -0,04 0,24 0,00 1,00

6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 63 0,24 0,43 0,13 0,35 0,00 1,00

8 1 1,00 1,00 1,00

9 2 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Total 210 0,18 0,39 0,13 0,23 0,00 1,00

1 1 6,00 6,00 6,00

3 14 2,21 2,52 0,76 3,67 0,00 9,00

4 99 3,56 3,72 2,81 4,30 0,00 17,00

5 20 3,90 3,19 2,41 5,39 0,00 10,00

6 10 1,00 1,49 -0,07 2,07 0,00 4,00

7 63 2,84 3,49 1,96 3,72 0,00 24,00

8 1 14,00 14,00 14,00

9 2 27,50 6,36 -29,68 84,68 23,00 32,00

Total 210 3,45 4,28 2,87 4,04 0,00 32,00

1 1 11,00 11,00 11,00

3 14 4,86 3,01 3,12 6,59 1,00 12,00

4 99 5,30 2,72 4,76 5,85 0,00 14,00

5 20 5,00 2,62 3,78 6,22 0,00 10,00

6 10 4,30 2,75 2,33 6,27 1,00 11,00

7 63 4,73 2,67 4,06 5,40 0,00 14,00

8 1 10,00 10,00 10,00

9 2 19,00 1,41 6,29 31,71 18,00 20,00

Total 210 5,20 3,05 4,79 5,62 0,00 20,00

Soliditet

Vinstmarginal

Extern VD

FB Framtid

FB Historiskt

Kassalikviditet 0,230 0,978

16,311 0,000

8,985 0,000

1,496 0,170

0,146 0,994

2,816 0,008
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8.2.1 Bilaga 7, ANOVA - Negativa signaler revisionsberättelse. (sida 1/2) 

  

Lower 

Bound

Upper 

Bound

0 149 -17,59 1508,63 -261,82 226,65 -9688,90 14628,80

1 23 24,06 222,41 -72,12 120,24 -447,40 632,40

2 10 205,61 553,06 -190,02 601,24 -410,70 1667,10

3
7 -40,81 251,57 -273,48 191,85 -329,20 420,70

4 8 -26944,31 71423,59 -86655,93 32767,30 -203313,00 629,00

5 5 -15,44 107,31 -148,68 117,80 -183,10 115,50

6 4 415,65 502,77 -384,36 1215,66 53,50 1152,10

7 1 -279,30 -279,30 -279,30

8 2 -62,25 298,05 -2740,08 2615,58 -273,00 148,50

10
1 118,30 118,30 118,30

Total 210 -1021,67 14115,27 -2941,89 898,54 -203313,00 14628,80

0 149 31,18 105,09 14,16 48,19 -100,00 1000,00

1 23 28,09 73,09 -3,52 59,69 -41,30 274,30

2 10 16,80 40,56 -12,21 45,81 -34,50 76,90

3 7 34,79 74,81 -34,41 103,98 -29,50 185,70

4 8 40,80 108,78 -50,14 131,74 -43,00 300,00

5 5 -8,46 9,44 -20,18 3,26 -17,30 3,40

6 4 -0,62 30,23 -48,73 47,48 -34,80 38,50

7 1 -4,70 -4,70 -4,70

8 2 5,05 14,92 -129,00 139,10 -5,50 15,60

10 1 -7,10 -7,10 -7,10

Total 210 28,49 95,45 15,50 41,47 -100,00 1000,00

0 149 18,04 53,68 9,35 26,73 -100,00 253,00

1 23 61,30 233,43 -39,64 162,25 -42,80 1052,20

2
10 -4,93 25,91 -23,47 13,61 -41,90 32,70

3 7 34,09 67,46 -28,30 96,47 -19,60 174,40

4 8 834,44 2266,00 -1059,98 2728,86 -35,40 6437,20

5
5 -13,72 12,33 -29,03 1,59 -29,40 0,00

6 4 -9,18 28,56 -54,62 36,27 -40,10 25,20

7 1 -20,40 -20,40 -20,40

8 2 79,90 164,47 -1397,83 1557,63 -36,40 196,20

10 1 196,00 196,00 196,00

Total 210 53,30 452,54 -8,27 114,86 -100,00 6437,20

0 149 3680,84 14807,99 1283,57 6078,11 0,00 115210,00

1 23 431,52 1370,32 -161,05 1024,09 0,00 5695,00

2 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 7 20,00 52,92 -28,94 68,94 0,00 140,00

4 8 109,25 309,01 -149,09 367,59 0,00 874,00

5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4 17,50 35,00 -38,19 73,19 0,00 70,00

7 1 0,00 0,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 1 0,00 0,00 0,00

Total 210 2664,07 12570,88 953,95 4374,18 0,00 115210,00

0 149 2,50 1,58 2,25 2,76 0,00 8,50

1 23 3,17 2,82 1,96 4,39 0,00 13,50

2 10 3,01 2,02 1,56 4,46 1,40 8,10

3 7 3,87 2,75 1,33 6,42 1,60 9,70

4 8 3,08 3,15 0,44 5,71 0,10 7,70

5 5 3,20 2,64 -0,08 6,48 0,00 6,30

6 4 2,80 1,73 0,05 5,55 0,90 5,10

7 1 1,90 1,90 1,90

8 2 2,50 2,26 -17,83 22,83 0,90 4,10

10 1 2,80 2,80 2,80

Total 210 2,69 1,91 2,43 2,95 0,00 13,50

Sig.

Negativa signaler revisionsberättelse:

Descriptives

95% Confidence 

Interval for Mean

N Mean

Std. 

Deviation Minimum Maximum F

0,0013,446

0,993

KOH

Avkast. på EK

Förändring 

anställda

Förändring 

omsättning

Goodwill

0,208

3,053 0,002

0,364 0,951

0,743 0,669
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Bilaga 7 (sida 2/2) 

 0 149 95,14 70,47 83,74 106,55 0,00 528,70

1 23 87,25 63,97 59,59 114,92 31,00 263,90

2 10 58,62 26,04 39,99 77,25 25,70 96,90

3 7 63,90 30,68 35,52 92,28 22,00 100,20

4 8 33,59 19,09 17,63 49,55 5,70 60,90

5 5 61,50 37,14 15,39 107,61 24,00 122,00

6 4 55,75 40,09 -8,04 119,54 19,60 97,40

7 1 31,60 31,60 31,60

8 2 48,80 28,28 -205,32 302,92 28,80 68,80

10 1 45,10 45,10 45,10

Total 210 86,62 65,98 77,64 95,60 0,00 528,70

0 149 18,56 17,64 15,70 21,42 -26,30 96,40

1 23 5,98 35,86 -9,52 21,49 -88,90 70,60

2 10 -13,62 39,24 -41,69 14,45 -103,10 33,60

3 7 -9,41 31,81 -38,84 20,01 -71,80 14,90

4 8 -17,20 24,75 -37,89 3,49 -65,10 6,80

5 5 -1,98 32,41 -42,22 38,26 -57,20 20,60

6 4 -24,30 31,01 -73,64 25,04 -69,40 1,40

7 1 7,50 7,50 7,50

8 2 -9,45 30,90 -287,08 268,18 -31,30 12,40

10 1 -26,20 -26,20 -26,20

Total 210 11,52 25,79 8,01 15,03 -103,10 96,40

0 149 -61,37 766,81 -185,51 62,77 -9347,60 341,50

1 23 -66,50 300,48 -196,43 63,44 -1444,30 16,00

2 10 -12,72 8,85 -19,05 -6,39 -26,70 2,40

3 7 2,34 18,00 -14,30 18,99 -11,80 41,10

4 8 -31,53 46,24 -70,19 7,14 -141,70 -5,00

5 5 -10,66 20,86 -36,57 15,25 -47,40 1,10

6 4 -28,60 50,66 -109,21 52,01 -103,40 3,70

7 1 -9,40 -9,40 -9,40

8 2 -21,60 14,71 -153,74 110,54 -32,00 -11,20

10 1 -10,70 -10,70 -10,70

Total 210 -53,65 652,97 -142,48 35,17 -9347,60 341,50

0 149 0,16 0,37 0,10 0,22 0,00 1,00

1 23 0,26 0,45 0,07 0,46 0,00 1,00

2 10 0,10 0,32 -0,13 0,33 0,00 1,00

3 7 0,14 0,38 -0,21 0,49 0,00 1,00

4 8 0,13 0,35 -0,17 0,42 0,00 1,00

5 5 0,80 0,45 0,24 1,36 0,00 1,00

6 4 0,25 0,50 -0,55 1,05 0,00 1,00

7 1 0,00 0,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 1 0,00 0,00 0,00

Total 210 0,18 0,39 0,13 0,23 0,00 1,00

0 149 3,34 4,24 2,66 4,03 0,00 32,00

1 23 4,26 5,93 1,70 6,82 0,00 23,00

2 10 2,90 2,13 1,38 4,42 0,00 6,00

3 7 1,43 1,81 -0,25 3,10 0,00 4,00

4 8 4,50 3,85 1,28 7,72 0,00 10,00

5 5 6,80 4,21 1,58 12,02 4,00 14,00

6 4 2,25 3,20 -2,84 7,34 0,00 7,00

7 1 6,00 6,00 6,00

8 2 2,50 0,71 -3,85 8,85 2,00 3,00

10 1 0,00 0,00 0,00

Total 210 3,45 4,28 2,87 4,04 0,00 32,00

0 149 5,23 2,98 4,75 5,72 0,00 20,00

1 23 5,13 3,85 3,46 6,80 0,00 18,00

2 10 4,50 1,35 3,53 5,47 2,00 6,00

3 7 4,14 2,04 2,26 6,03 1,00 7,00

4 8 5,50 2,51 3,40 7,60 1,00 9,00

5 5 7,80 4,82 1,82 13,78 2,00 14,00

6 4 5,25 3,40 -0,17 10,67 2,00 10,00

7 1 9,00 9,00 9,00

8 2 4,00 1,41 -8,71 16,71 3,00 5,00

10 1 0,00 0,00 0,00

Total 210 5,20 3,05 4,79 5,62 0,00 20,00

1,551 0,132

6,761 0,000

1,099 0,365

0,018 1,000

1,834 0,064

0,838 0,582
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