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SAMMANFATTNING 
 

Varje år går tusentals företag i konkurs, vilket innebär förluster för samhället i stort och 

för de intressenter som på något sätt kan förknippas till företaget. För banken som lånar 

ut krediter till företag som går i konkurs innebär det kreditförluster om det inte finns 

säkerheter som täcker lånet. Därför är behovet av tidiga varningssignaler av stor 

betydelse för intressenter.  

 

Syftet med detta arbete är att teoretiskt analysera och empiriskt pröva varningssignaler 

för konkurser samt förklara signaler om förestående konkurs i kreditbedömning.  

 

Studiens resultat visar att risker för konkurser kan upptäckas med hjälp av finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal. Resultatet i denna studie visar att återbetalningsförmåga, 

vilket består av soliditet och likviditet är den viktigaste varningssignaler bland de 

finansiella nyckeltalen. Revisionsanmärkningar, bankens egna mätinstrument, 

erfarenhet och VD:ns ålder är de viktigaste varningssignalerna bland de icke-finansiella 

nyckeltalen. Resultatet visar även att dessa varningssignaler blir starkare desto närmare 

konkurs företaget är.  

 

Nyckelord: konkurs, konkursprediktion, förutspå konkurs, signalteori, 

informationsasymmetri, finansiella nyckeltal, icke-finansiella nyckeltal, fortlevnad. 

  



  

ABSTRACT 
 

Every year thousands of firms file for bankruptcy, creating considerable loses for the 

society and stakeholders associated with the firm. A bankruptcy by a firm, that a bank 

have loaned money to, can also affect the bank considerably if there are not assets 

enough to cover the outstanding debt. Considering the negative consequences of a 

bankruptcy it is of paramount interest to be able to spot early warning signals. The study 

shows that bankruptcy risks can be detected with the help of the firm´s financial and 

non-financial key assessment indicators.  

 

The purpose of this paper is to theoretically and empirically study warning signals of 

bankruptcies, in order to identify and explain the signals in the credit assessments 

before occurrence of the bankruptcy.  

 

The result of this study shows that the refund assessment consisting of solidity and 

liquidity are the most important warning signals among the financial key assessment 

indicators. Remarks, the bank´s own measuring instrument, experience, and the CEO´s 

age are the most important warning signals among non-financial key assessment 

indicators. Additionally, results show that the warning signals become stronger the 

closer the company proceeds towards bankruptcy. 

 

Keywords: Bankruptcy, bankruptcy prediction, foresees bankruptcy, signal theory, 

information asymmetry, financial key figures, non-financial key figures, survival. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer bakgrundsinformation till det valda ämnet att presenteras. En 

bakgrund ges kring konkurser och anledning till varför konkurser uppstår samt vikten 

av att ha tidiga varningssignaler som hjälpmedel för att förutse risker till konkurs för 

att slutligen introducera studiens forskningsfråga och syfte.  

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Under 2015 gick 6071 företag i konkurs i Sverige. Flera av dessa konkurser verkar 

överraska den svenska marknaden, banker, institutioner som företräder pensionssparare 

och det omgivande samhället. Flertalet av de konkurser som aktualiserats den senaste 

tiden, inte minst världens historiskt största konkurs, Lehman Brothers, föregicks av en 

process där kreditvärdering låg på topp bara en kort tid innan konkursen (Hines, Kreuze 

& Langsam, 2011). För att undvika att konkurser kommer som en överraskning kan det 

vara viktigt att revisorer inkluderar möjligheten till fortlevnad1 i finansiella rapporterna. 

Chen och Church (1996) menar att revisorer har ett ansvar att granska om företagens 

möjlighet till fortlevnad. Detta för att undvika osäkerheten hos investerare då de utgår 

ifrån att det inte finns risk för konkurs om revisorer inte har varnat om det. Samtidigt 

visar forskningen att företag hotar med att byta ut revisorer om de varnar för risk för 

konkurs, eftersom detta kan leda till att företagens intressenter lämnar företagen 

(Lennox, 2002; Carcello & Neal, 2003; Carey, Geiger & O`Connell, 2008). 

 

Konkurser kan skilja sig mellan stora och små företag. Bruno, Leidecker och Harder 

(2004) menar att små företag misslyckas oftast av finansiella skäl, medan stora företag 

misslyckas på grund av administrativa problem (Macinstosh, 1996), samtidigt som nya 

och små företag har en större risk för konkurs än äldre etablerade företag (Andersson, 

2006). Andersson (2006) argumenterar i sin studie att äldre etablerade företag har 

övertag gentemot nystartade små företag på grund av skillnaderna mellan erfarenheten i 

marknaden och det befintliga kapitalet.  

 

Koponen (2003) nämner ett antal olika faktorer som kan ligga till grund för konkurs. De 

faktorer som Koponen nämner är vanligen bristande lönsamhet, ledningens kontroll, 

finansieringssvårigheter, otillfredsställande planering, dålig styrning av verksamheten 

och låg utbildningsnivå hos ledningen och medarbetarna. Argenti (1976), Altman 

(1981), Sheppard och Cowdhury (2005) visar i sina studier att företagskonkurser har en 

direkt koppling till ledningens oförmåga att driva företaget. De hävdar även att 

företagskonkurser är ett resultat av ledningens misslyckande att vända svaga trender 

med en följd av dåliga resultat och dess oförmåga att anpassa sin strategi i en förändrad 

omgivning. Bryan, Fernando och Tripathy (2013) har samma syn som ovanstående 

forskare och menar att trots att konkurser har karaktären av engångsföreteelser, brukar 

det uppstå finansiella svårigheter inom organisationen såsom negativa årsresultat flera 

år i rad, dålig likviditet och minskade försäljning.  

 

I praktiken och i det dagliga arbetet har kreditinstituten utvecklat nyckeltalanalyser för 

att bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Avsaknaden av tidigare finansiella 

rapporter för de nystartade företagen försvårar processen för kreditinstituten att göra väl 

genomtänkta och välgrundade bedömningar. Vissa konkurser verkar även utvecklas 

                                                 
1 Going concern En redovisningsprincip som innebär att man i redovisningen utgår från att företaget 

kommer att fortsätta sin verksamhet under en överskådlig tid. Kallas även fortlevnad. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1 

 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1
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snabbt och överraskande mellan bokslutsperioder. Detta leder till två typer av risker. 

Den första typen av risk är att banker måste hantera problem som handlar om ”adverse 

selection” vilket innebär att banker har mindre information än kredittagare vilket i sin 

tur kan leda till att banker lånar ut pengar till företag som misslyckas. Den andra risken 

som uppstår är att banker ibland väljer på grund av den bristande finansiella 

informationen neka att låna ut pengar till företag som blir framgångsrika (Parker, 2002).   

 

Enligt rapporten Finansiell stabilitet (2015:1) är det svenska banksystemet stort i 

förhållande till den svenska ekonomin vilket innebär att en eventuell kris kan vara svår 

att hantera. Dessutom kontrolleras det svenska banksystemet i huvudsak av fyra banker 

(ibid). Påföljden av en konkurs blir att banker förlorar det lånade kapitalet. Därför är det 

nödvändigt för att undvika stora kreditförluster att banken har ett signalsystem som 

hjälper att sålla bland tillgänglig information och visar vilken information som är mest 

relevant i kreditriskbedömningen.  

 

Mason och Stark (2004) hävdar dessutom att olika kreditinstitut har olika kriterier för 

kreditbedömningar. Det gemensamma för respektive kreditinstitut är att kredittagarna 

måste ha en affärsplan att presentera för kreditgivarna (Mason & Stark, 2004). Med de 

risker som finns strävar banker mot att ta reda på vilka säkerheter kredittagaren har för 

sin skuld. Bankernas intresse för säkerheter grundar sig i de svårigheter banker har att 

förutspå konkurser (Berger & Udell, 1998).  Riskkapitalbolag lägger å andra sidan stort 

fokus på ledningens förmåga att styra organisationen och dess omgivning. De risker 

som uppstår för banker grundar sig i hög grad på informationsasymmetri mellan banken 

och kredittagare (Berndt & Gupta, 2009).  

 

Före en konkurs, förekommer olika indikatorer om en förestående eller potentiell 

konkurs (Charitou, Neophytou & Charalambous, 2004; Shephers, Douglas & Shanley, 

2000). Problemet har varit att dessa signaler är svåra att tolka, inte minst för att 

information kommer för sent eller att det inte finns kunskap som är anpassad för att 

tolka dessa signaler (Appiah & Abor, 2009).  Med korrekt information och god förmåga 

att tolka signaler kan konkurser förhindras eller påföljderna minskas för företagen, 

samtidigt som kreditförlusterna gentemot bankerna mildras (Appiah & Abor, 2009).  

 

Även om det finns beprövad kunskap om hur konkurser uppstår och vilka som påverkas 

saknas idag kunskap om hur bland annat banker med större säkerhet kan förutse 

framtida konkurser. Därtill är många studier fokuserade på framgång istället för 

misslyckanden vilket gör att det finns mindre kunskap om konkurser. En enkel sökning 

på Google Scholar med begreppet ”framgång” genererade 1070 träffar, medan ordet 

”misslyckande” genererades 25 träffar. Denna stora differens är även påtaglig vid en 

sökning på engelska. ”Companies success” genererade 17800 träffar medan ”companies 

failure” genererade 7880 träffar. Många forskare, bland annat Bruno, Leidecker och 

Harder (2004) menar att fokus på framgång framför misslyckande gör att det finns idag 

begränsad förståelse om dess konsekvenser och orsaker. 

 

Flera studier visar att det finns ett stort behov av kunskap om signaler om 

bakomliggande faktorer som leder till konkurser. Davis och Karim (2008) belyser 

vikten av att identifiera tidiga varningssignaler där risker för konkurs är överhängande. 

De lyfter även fram betydelsen av varningssignaler för att hjälpa olika beslutsfattare 

inom andra organisationer som berörs av konkurser och politiker som ska anpassa nya 

lagar, regler och policyer som minimerar effekterna av en konkurs. Lev (1974) har 

samma syn på vikten av att ha tidiga varningssignaler som gör det möjligt för både 
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företagschefer och banktjänstemän att vidta lämpliga förebyggande åtgärder innan 

konkurs uppstår.  

 

Baserat på ovanstående diskussion utkristalliseras två forskningsgap. Det första är att 

det i forskningen är alltför mycket fokus på framgång och betydligt mindre på 

misslyckande. Det andra gapet är att de studier som finns är mestadels fokuserade på 

företagens misslyckanden och hur det påverkar företagen men i mycket liten 

utsträckning om hur information kan hjälpa banker och kreditinstitut. Få har ägnat 

intresse åt de kreditförluster som banker gör. Denna studie är till för att adressera dessa 

gap genom att studera varningssignaler som tyder på att ett företag är på väg mot en 

konkurs, vilket kan hjälpa banker att minimera kreditförlusterna som uppstår i samband 

med konkurser.  

 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att teoretiskt utveckla och empiriskt pröva varningssignaler för konkurs för att 

identifiera varningssignaler som kan förklara förestående konkurs i kreditbedömning.  

 

1.4 Forskningsfråga 
Vilka faktorer kan utgöra stöd i kreditbedömningar som banker gör i syfte att identifiera 

varningssignaler för konkurser bland sina kunder? 

 

1.5 Disposition  
Kapitel 2 består av den teoretiska referensramen där teori bildningar och litteratur i 

form av tidigare studier för att analysera studiens resultat presenteras. Följande kapitel 

består av metod, där val av metod som används för att uppnå studiens syfte. Studiens 

resultat presenteras i kapitel 4 och sedan presenteras studiens analys i kapitel 5 där 

analysen kopplas till resultatet och den teoretiska referensramen. I sista kapitlet 

presenteras slutsatser tillsammans med en avslutande diskussion och förslag till fortsatt 

forskning. 

 

 
  

Kapitel 
2

• Teoretisk referensram

• Hypotesgenerering

Kapitel 
3

• Metod

Kapitel 
4

• Resultat

Kapitel 
5

• Analys

Kapitel 
6

• Slutsats

• Avslutande diskussion och förslag till 
fortsatt forskning



  

4 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM  

Teoretiska utgångspunkter som presenteras i litteraturöversikten är relevanta inom 

ramen för varningssignaler för att konkurs kan uppstå. Signalteori kommer att 

introduceras för att sedan gå igenom några viktiga studier som med hjälp av olika 

finansiella och icke-finansiella nyckeltal har försökt identifiera risker för konkurs. I 

denna del av studie kommer även hypoteserna som används för att besvara studiens 

syfte att presenteras. 

 

 

2.1 Konkurser och överlevnad – vinna eller försvinna! 
Kredit kommer från det latinska ordet credere som betyder ’att ha tilltro och 

förtroende’. Brist på förtroende tillsammans med problemet asymmetriskt 

informationsförhållande mellan banker och deras kunder gör att flödet av krediter till 

lönsamma företag hindras (Stiglitz & Weiss, 1981). Därför baseras stora delar av bank- 

och kreditsystemet idag på just förtroende. Företagens styrelse och ledning förväntas 

med företagets räkenskaper utstråla förtroende för verksamhetens fortlevnad samtidigt 

som det finns ett behov från banker och andra intressenter att skapa instrument för att 

bedöma ett företags sannolika fortlevnadsförmåga (Black & Cox, 1976; Jensen & 

Meckling, 1976). 

 

En företagskonkurs speglar i flera avseenden en process (Sheppard & Chowdhury, 

2005). I praktiken är det först i efterhand möjligt att följa hur kunder sviker, produkter 

och tjänster inte har mottagare, försäljning viker, vilket resulterar i minskade 

marginaler, som tar av reserver såsom aktiekapital och kan leda till en serie av år med 

negativt resultat. Konkurser kan även komma plötsligt av en större eller oväntad 

händelse t.ex. att ett stort kontrakt med en viktig leverantör upphävs eller en viktig kund 

går till en konkurrent (Ooghe & De Prijcker, 2008). Många företag är dessutom 

underleverantörer eller på annat sätt beroende av omgivande företag och kan inte själva 

påverka händelseutvecklingen (ibid). 

 

Ingves & Lind (1998) visar i sin studie att det således kan vara svårt att förutse 

konkurser för banker och andra intressenter vilket leder till att det behövs olika 

signalsystem för att tolka en förestående konkurs. Det är inte minst viktigt eftersom 

många konkurser också kan räddas genom ett aktivt stöd från banker och andra 

institutioner (Ingves & Lind, 1998). 
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2.2 Signalteori 
Förmågan att bedöma risk för konkurs är av stor betydelse för alla finansiärer inklusive 

kreditgivare. En konkurs berör direkta och indirekta ägare. Under en längre tid har 

forskningen sökt modeller som kan förutspå och varna nyckelintressenter om en 

förestående konkurs. Även ett litet enkelt företag innehåller både människor, utrustning, 

kunder och flera typer av transaktioner vilket gör bilden svåröverskådlig. Många avtal 

är dessutom inte tydliga och det är svårt att bedöma hur pass hållbara de är. Det är 

därför viktigt att företag i sin kommunikation med intressenter såsom kreditgivare, är 

tydliga och ger relevant information om företagets finansiella ställning som leder till att 

tolkningen blir lättare att förstå för intressenterna (Cascino, Clatworthy, García, Gassen, 

Imam & Jeanjean, 2014). Sådan information möjliggör bedömning om företagens 

aktuella tillstånd och även tydliga signaler för att bedöma fortlevnad eller om det finns 

risk för konkurser (Chen & Church, 1996; McKee, 2003). Altman (1982) menar i sin 

studie att användarna av olika finansiella rapporter upplever att företag som inkluderar 

fortlevnad i sina årsredovisningar gör det lättare för olika intressenter när viktiga beslut 

ska tas. Möjligheten till fortlevnad för de kommande år är enligt Altman (1982) en 

positiv signal som indikerar att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet och 

därmed vara kapabel till att uppfylla sina skyldigheter gentemot kreditgivaren. 

  

Trots att det i regel är obligatoriskt att genom olika finansiella rapporter tydliggöra 

huruvida företagen löper stor risk för konkurs, tyder forskningen på att ungefär 50 % av 

alla företag inte inkluderar fortlevnad i sina revisionsberättelser (McKee, 1998; Koh, 

1991; Raghunandan & Rama 1995). Företagen åtnjuter alltså ett informationsövertag 

visavi banken. Andra studier, bland annat en studie av Haron, Hartadi, Ansari och 

Ismael (2009) visar att många finansiella rapporter ger en missvisande bild av det 

ekonomiska läget som råder inom ett stort antal företag då de går i konkurs. Detta trots 

att de senaste årsredovisningar visade på möjligheten till fortlevnad för de kommande 

åren.  

 

Signaler som sänds ut har som huvudsyfte att reducera informationsasymmetri mellan 

två parter, vilket i detta fall är informationsasymmetri mellan bankkunder och 

banktjänstemän. Informationsasymmetri är ett viktigt antagande i signalteorin (Arrow, 

1985), (Bergen, Dutta, & Walker, 1992). Spence (2003), Akerlof (1970), Elitzur och 

Gravious (2003) visar gemensamt i sina studier att den information som sänds ut 

behöver innehålla information som behandlar organisationens styrning och annat som 

berör organisationen i sin helhet för att informationsasymmetrin ska kunna minska. 

 

Enligt Goranova, Alessandri, Brandes och Dharwad (2007) kan signaler vara positiva 

eller negativa. Exempelvis kan ett företag sända positiva signaler till sina intressenter 

genom att göra framtida investeringar i form av ett köp av nya maskiner. Andra signaler 

som exempelvis information som kan kopplas till en skandal och som leder till att 

produkter återkallas, eller ett namnbyte kan ha negativa effekter på företaget (Lee & 

Vany, 2001).  

  

Signaler som sänds ut kan vara effektiva om de ska nå sitt syfte att minska 

informationsasymmetri enligt Connelly, Certo, Ireland och Reutzel, (2011). Det finns 

främst två kännetecken för att en signal ska uppfattas som effektiv. Ett viktigt 

kännetecken är funktionalitet, som betyder att signalen är tillgänglig, lätt att ta till sig 

och lätt att förstå hur den bidrar till bedömningen av konsekvenserna. Många moderna 

komplicerade signalsystem har därför gjorts om, till att baseras på heuristiska mått där 

gränsvärden och vissa händelser indikeras med färger som grönt och rött, vilket hjälper 

beslutsfattare. Connelly et al. (2001) visar i sin studie att det andra kännetecknet är 
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kostnaden för att producera signalen. Kostnaden för att producera signaler ska i ett 

optimalt fall vara utformade på så sätt att det inte lönar sig att sända ut falska signaler. 

 

Signalteori är således centralt för denna studie att identifiera signaler som kan förutspå 

konkurser. Det är viktigt att företagets intressenter får den information de behöver för 

att fatta beslut som grundar sig på de signaler som sänts ut av företaget.  

 
 

2.3 Tidigare forskning och hypotesgenerering 
Två studier genomförda i slutet på sextiotalet av Beaver (1966) och Altman (1968) 

inom konkursprediktion, anses av senare forskare vara de viktigaste studierna som 

behandlar varningssignaler för konkurser (Koponen, 2003; Charitou, Neophytou, & 

Charalambous, 2004; Hagberg, 2006). Dessa två studier benämns som pionjärarbeten 

och skulle kunna ses som grunden för framtida forskning inom konkursprediktion. 

Resultatet av Beavers arbete tyder på att genom enskilda nyckeltal kan konkurser 

förutspås upp till fem år i förväg (Beaver, 1966). Beavers studie har dock blivit hårt 

kritiserad på grund av att enstaka individuella finansiella nyckeltal kan vara tvetydiga. 

Exempelvis att likviditetsmått såsom kassalikviditet kan visa på bra siffror medan 

lönsamhetsmått såsom soliditet visar på en dålig lönsamhet (Foster, 1986). Altman 

(1968) är också kritisk mot detta och introducerade den multivariata metoden. Till 

skillnad från Beaver (1966) som använder varje nyckeltal var för sig, väljer Altman 

(1968) att använda olika sammansatta nyckeltal, resultatet i hans studie visar att 

konkurser kan predikteras upp till två år före konskurs är ett faktum. Altman utvecklade 

senare i andra studier sin egen modell (se till exempel Altman 1977 & Altman 1993). 

Andra forskare som har inspirerats och försökt utveckla Altmans modell är bland andra 

Grice och Ingram (2001) och Englund (2003) som senare även har använts och 

utvecklats av andra forskare i ett flertal studier.  

  

Ett fåtal tidigare studier har även behandlat icke-finansiella nyckeltal i relation till 

konkurs. Argenti (1976) och Koponen (2003) är en av de få forskarna som undersökt 

icke- finansiella nyckeltal för att identifiera orsaker till konkurser genom att studera 

brister och svagheter hos ledning och styrelse i företag. Sheppard och Chowdhurry 

(2005)  fokuserar på vilka processer som leder till konkurser och lägger stor vikt på 

vilka strategier olika företag väljer. Sheppherd och Chowdhurry (2005) visar att många 

beslutsfattare är reaktiva istället för proaktiva. 

 

Utifrån tidigare forskning som behandlar konkursprediktion som presenterades ovan, 

kan konkurser predikteras med hjälp av finansiella och icke-finansiella nyckeltal vilka 

kommer att beskrivas mer ingående nedan. 

 

 

2.3.1 Finansiella varningssignaler 

Finansiella nyckeltal inkluderar nyckeltal ifrån resultaträkningen och balansräkningen. 

Dessa nyckeltal har använts i olika studier för att förutsäga konkurser.  Beaver (1966) 

använder nyckeltal från balansräkningen i sin studie där han väljer att jämföra sina 

observationer utifrån företag som är lika stora och återfinns inom samma bransch. I 

Beavers studie identifierades först viktiga nyckeltal i arbete med konkursprediktion. 

Därefter följer en jämförelse av deras medelvärde såsom kassaflödet, räntabilitet på total 

kapital och soliditet (Beaver, 1966). Enligt Beaver tyder resultatet i hans studie på att 

användandet av nyckeltalsanalys kan bidra i arbetet att bedöma risk för konkurs upp till 

fem år innan konkurs inträffar. Han finner att det finns tydliga skillnader i de undersökta 
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nyckeltalen mellan konkursföretag och verksamma företag. Ju närmare tidpunkten för 

konkurser hos konkursföretag, desto mer försämras företagens ekonomiska ställning i 

jämförelse till verksamma företag. Anderson (2001) är på samma spår som Beaver i sin 

studie. Beavers (1966) resultat visar att vissa finansiella nyckeltal är viktiga än andra för 

att förutse konkurs: soliditet, kassalikviditet, vinstmarginal och avkastning ansågs vara 

viktiga bland kreditbedömare.  

 

Altman (1968) är kritisk mot Beaver och väljer att istället använda en kombination av 

nyckeltal ifrån balans- och resultaträkningen. Han menar i sin studie, till skillnad från 

Beaver, att det går att få ett holistiskt perspektiv och en bättre förståelse genom att sätta 

samman flera nyckeltal än vad som är möjligt med en endimensionell analys. Andra 

forskare som anser att användning av finansiella nyckeltal anses vara viktiga av 

kreditbedömare är bland andra Engström (2002) och Svensson (2003). Engström (2002) 

visar i sin studie att likvida medel/kortfristiga skulder, kassa- och balanslikviditet, 

rörelsekapital, soliditet och förlusttäckningsförmåga är viktiga och mest användbara i 

arbete att förutse risker för konkurs. Svensson (2003) är i samma spår som Engström 

(2002), då resultatet visar att användning av finansiella nyckeltal är den mest lämpliga 

metoden för att förutse risker för konkurs.  

 

Altman (1968) använder sig av en Z-värdemodell där olika sammansatta nyckeltal 

används. Resultatet av Altmans studie visar företag som skulle anses vara 

konkursföretag. Studien visar på att sammansättning av nyckeltal utifrån balans- och 

resultaträkning kan förutsäga konkurser med hög säkerhet upp till två år före konkurser. 

Altman (1968) argumenterar för att hans modell är enkel att använda och har en hög 

förmåga att prediktera konkurs, vilket kan vara av stor betydelse för banker och 

kreditinstitut då modellen med stor prediktionssäkerhet kan användas för att förutsäga 

konkurser vilket kan leda till minskade kreditförluster. 

 

Finansiella nyckeltal som varningssignaler för konkurser används senare av andra 

forskare som hämtat inspiration från Beaver och Altman. Ohlson (1980) finner i sin 

studie att fyra nyckeltalsegenskaper är mer signifikanta än andra: företagets storlek, 

finansiella struktur, kortsiktiga likviditet och lönsamhet. Homburg (2005) är inne på 

samma spår och visar i sin studie att företagen oftast misslyckas på grund av brister i 

kassaflödet vilket innebär att företagen inte kan betala de kortsiktiga skulderna eller när 

företagens skulder överstiger företagens tillgångar.  

 

Baserat på tidigare forskning framstår det som rimligt att finansiella nyckeltal kan 

utgöra centrala signaler i kreditbedömningen för att identifiera varningssignaler för 

konkurs. Det finns flera olika finansiella nyckeltal som kan bidra till att förutspå en 

konkurs. De nyckeltal som framstår som centrala är: soliditet, likviditet, räntabilitet på 

total kapital, vinstmarginal, räntabilitet på sysselsatt kapital, avkastning på total kapital, 

kumulativ vinst och kapitalets omsättningshastighet. 

 

Med hjälp av tidigare forskning som har undersökt konkursprediktion med hjälp av 

finansiella nyckeltal har två hypoteser genererats. Dessa två hypoteser är följande: 

 

Hypotes 1a: Signifikanta finansiella nyckeltalsskillnader finns mellan konkursade 

företag och verksamma företag.  

 

Hypotes 1b: Ju närmare konkurs i tid desto starkare/tydligare indikerar finansiella 

varningssignaler obestånd/förestående konkurs. 
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2.3.2 Icke-finansiella varningssignaler 

Forskning som visar att med hjälp av finansiella nyckeltal kan konkurser förutses har 

genomförts under många år bland annat av Beaver (1966), Altman (1968) och Ohlson 

(1980). Men enligt Ooghe, Joos och De Bourdeaudhuij (1995), Pompe och Bilderbeek 

(2005) tar inte dessa studier hänsyn icke-finansiella faktorer som kan ligga bakom 

konkurs. Antalet studier som behandlar dessa icke-finansiella faktorer är begränsat, men 

trots detta tyder de flesta studier på att misslyckanden som leder till konkurs kan 

härledas till ledningens brister på kompetens (Baum & Mezias, 1992; Daily & Dalton, 

1995; Greening & Johnson, 1996; Swaminathan, 1996).  

 

Argenti (1976) visar i sin studie att det finns olika anledningar till varför en konkurs 

uppstår. Argenti baserar sina antaganden på att brister och svagheter hos bolagets 

styrning leder till konkurs. Dessa brister kan knytas till brister i ekonomifunktionen eller 

brister i anpassningsförmågan till företagens omgivning. Argenti (1976) argumenterar i 

sin studie att de flesta experter är överens om att ungefär en procent av alla konkurser är 

orsakad av otur medan 99 procent beror på dålig styrning. Newton (1985)  är inne på 

samma spår och menar vidare att chefer som är inkompetenta och som är obenägna att 

ta råd av andra människor inom företagen kommer att minska företagens förmåga att 

överleva på långt sikt. Ooghe och Prijcker (2008) instämmer i detta och utvecklar vidare 

att en svag ledning fattar dåliga beslut som leder till konkurs. 

 

Bristande företagsledning karakteriseras av passiv styrning av organisationen och 

okunnig ledning vilket kan resultera i revisionsanmärkningar (Argenti 1976), (Laitanen 

och Chong (1998). Laitanen och Chong (1998), Dev (1974), Barnes och Brown (1981), 

Steele (1982), Morris (1998) har med hjälp av den information som finns i 

årsredovisningar undersökt möjligheten att finna varningssignaler för konkurser. 

Resultat tyder på att ungefär 50 procent av den kvalitativa informationen (exempelvis 

revisionsberättelser) som är tillgängligt i årsredovisning indikerar att det finns risk för 

konkurs. Revisionsanmärkningar som finns i revisionsberättelserna fungerar som 

varningssignaler för konkurser från revisorer enligt Dev, 1974; Barnes & Brown, 1981; 

Steele, 1982; Morris, 1998.  

 

Hypotes 2a: Signifikanta skillnader finns i revisionsberättelsen mellan konkursföretag 

och verksamma företag i fråga om revisionsanmärkningar och korrigerade 

revisionsanmärkningar. 

 

Hypotes 2b: Ju närmare konkurs i tid desto starkare/tydligare indikerar anmärkningar i 

revisionsberättelsen obestånd/förestående konkurs. 

 

Men trots dessa anmärkningar i revisionsberättelser har forskning länge ägnat intresse åt 

varför revisorer i så hög grad misslyckats att varna för förestående konkurs (Carcello, 

Hermanson & Huss, 1995). Misslyckande från revisorernas sida att varna för 

förestående konkurs leder till att en rad sidoordnade system skapats för att förutse 

konkurser (Carcello, Hermanson & Huss, 1995). När signaler från revisorer är svaga 

och inte tillförlitliga har sådana sidoordnade system skapats. Bankerna har till exempel 

utvecklat ett rating system och det är troligt att leverantörer och andra intressenter 

skapar andra system för att få trovärdiga signaler (Black & Cox, 1976; Jensen & 

Meckling, 1976).  

 

Koponen (2003) visar i sin studie att det kan vara problematiskt för nystartade företag 

att kommunicera varningssignaler eftersom de saknar historik och därmed svåra att 
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värdera trots att de är viktiga för banken att värdera. Dessa varningssignaler är 

exempelvis kvalitén på ledningen, karakteristik hos en ledare (karismatisk eller inte 

karismatisk), motivationen eller kompetens.  

 

Hypotes 3a: Ju närmare konkurs i tid desto starkare indikerar kreditrating 

varningssignalen obestånd/förestående konkurs. 

 

En annan faktor som tidigare studier har behandlat är ledarens kön. Frågor som handlar 

om jämställdhet inom företagens styrelser har diskuterats väldigt mycket. Både politiker 

och företagsledarna är överens om att fler kvinnor borde inkluderas i fler beslutsfattande 

organ. Det har även förekommit direktiv som tvingar olika företag att inkludera fler 

kvinnor i företags styrelse (Credit, 2012). Trots att det är många som förespråkar att fler 

kvinnor bör ta mer plats i de viktiga funktionerna inom företagen, visar tidigare studier 

olika uppfattningar om vilka effekter det blir där kvinnor är chefer för företag. En studie 

av Nguyen och Faff (2012) visar att fler kvinnliga chefer tillför mervärde för företag, 

vilket innebär en ökad avkastning på totala tillgångar. Soares, Marquis och Lee (2011) 

är på samma spår och menar att kvinnliga chefer är bättre på att skapa mervärde för 

företaget och att aktiemarknaden reagerar positivt för kvinnliga chefer. Andra studier 

har en annan syn på kvinnliga chefer och menar att företagens vinster minskar med 

kvinnliga chefer där lägre avkastning är att förvänta sig till en följd av att ha kvinnliga 

chefer (Darmadi, 2011; Minguez-Vera & Martin 2011) 

 

Hypotes 3b: Ju närmare konkurs i tid desto starkare indikerar varningssignalen kön. 

 

Slutsatserna i Argentis (1976) studie visar att ledningen tar beslut på felaktiga grunder 

och att när dessa felaktiga beslut tas, kommer symptomet visas genom olika 

varningssignaler såsom ökade kostnader eller minskade intäkter som kan kopplas till de 

fattade beslut och som kan leda till konkurs. Den största vikten i Argentis studie handlar 

om ledningens bristande kunskap. Den får konsekvenser för resurstilldelning och hur 

organisationen väljer att arbeta analytiskt. Argenti beskriver vilken karakteristik som 

kan känneteckna en inkompetent ledare. Till exempel att hen agerar som 

envåldshärskare, att befattningarna VD och styrelseordförande är en och samma person, 

att styrelsen är passiv och inte medverkar i viktiga beslut, att ledningen saknar kunskap 

och kompetens, att ekonomistyrningen är bristfällig eller saknas, samt att det inte finns 

ett mellanskikt av ledare (Argenti, 1976). Koponen (2003) är på samma spår som 

Argenti där han bland annat nämner att anledningen till de flesta konkurser är dålig 

styrning av verksamheten och låg utbildningsnivå hos ledningen och medarbetarna. 

Detta kan direkt kopplas till Sheppard och Cowdhury (2005) där de i sina studier visar 

att företagskonkurser härrör från ledningens oförmåga att anpassa sin strategi i en 

föränderlig miljö. Argenti (1976), Newton (1985), Ooghe och Prijcker (2008) visar 

gemensamt i sina studier att VD:ns erfarenhet inom branschen har en viktig roll för 

fortlevnad. Argenti (1976), Newton (1985), Ooghe och Prijcker (2008) argumenterar för 

att oerfarna VD inte har den erfarenhet och kompetensen som krävs för fortlevnad. 

 

Hypotes 3c: Ju närmare konkurs i tid desto starkare indikerar varningssignalen ålder. 

 

Utöver en svag ledning och ekonomifunktion tar Argenti hänsyn till faktorer som 

företaget inte kan kontrollera.  Det är viktigt att företagen tar hänsyn till sin omgivning 

och försöker anpassa sig till förändringar. Argenti delar in de omvärldsfaktorer som 

ständigt hotar organisationen i olika områden: konkurrensmässiga, ekonomiska, 

politiska, sociala och tekniska. Koponen (2003)  nämner ett antal icke-finansiella 

nyckeltal som kan användas i arbetet att identifiera risker för konkurser. Han nämner 
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bland annat faktorer som ligger utanför ledningens kontroll som exempelvis företagets 

närmiljö där kunder, konkurrenter eller aktieägarna har stor påverkan. Här har Koponen 

(2003), Ooghe och Prijcker (2008) liknande tankar kring varför konkurs uppstår och de 

utvecklar en modell som kan förklara möjliga orsaker till konkurs. Modellen innefattar 

företagets interna intressenter (kunder, leverantörer, konkurrenter, med mera), externa 

intressenter (teknologier, andra länder, politiska och sociala faktorer), 

styrningen/entreprenör (motivation, kvalitet, kompetens, personlighet hos anställda), 

företagets policys och företagens egenskaper (utveckling, -mognad, -nedgångsfasen, 

storlek, industrin och flexibiliteten). Även Bryan, Fernando och Tripathy (2013) 

undersöker förhållande mellan konkursrisk, produktivitet inom företaget och företagets 

strategi. Resultatet av deras studie tyder på att företagen som kan producera sina 

produkter genom att använda så lite som möjligt av sina resurser har ett övertag på 

marknaden gentemot sina konkurrenter. Dessa företag kan differentiera sig på 

marknaden genom att exempelvis vara ett lågkostnadsföretag och kan därmed ha 

signifikanta fördelar vilket innebär mindre risk för konkurs. Företag med låg 

produktivitet och som inte kan anpassa sin strategi har stor risk att hamna i konkurs 

(Bryan et al., 2013). 

 

En del forskning tyder på att brister i ledningen har en direkt avgörande roll för 

konkurs. Studier framhåller att en ledning som är passiv och inte anpassar sig efter 

trender samt utveckling har svårt att överleva. Utifrån detta framstår det som viktigt 

med insyn i om hur företagens ledning agerar för att undvika att få 

revisionsanmärkningar och om de fått anmärkningar, hur snabbt de korrigerar dessa 

anmärkningar för fortsatt fortlevnad. En del forskare är överens om att ett företag har 

större risk att hamna i konkurs med en oerfaren VD och därmed kan erfarenhet vara en 

viktig varningssignal för konkurs. Tidigare studier har även visat olika utfall av 

betydelse av VDs kön för fortlevnad. 

 

Hypotes 3d: Skillnader finns mellan konkursföretag och verksamma företag vad gäller, 

VD:s ålder och kön och bankens kreditrating. 

 

2.4 Syntes och modell 
Syftet med signalteorin är att den kan skapa förståelse för och förutsättning att analysera 

orsak till varningssignaler och utlösande faktorer till dessa. Dessa varningssignaler kan 

bidra till att hitta faktorer som leder till att företag hamnar i obestånd och sedermera i 

konkurs. Här påvisas således att det existerar informationsasymmetri hos intressenter 

såsom kreditgivare, är beroende av företagets information. Marknaden, ledningen och 

övriga intressenter har olika information och dessutom är den finansiella ekonomiska 

informationen ofta isolerad och inte synkroniserad med företaget (Argenti, 1976).  

Företagen har information som inte har delgivits banken och på grund av detta har 

banken ofullständig information. Beroende på vad företagens resultat visar blir det 

rationellt att företagsledningen levererar signaler till intressenter såsom banken, som 

gynnar det egna företaget. Informationsasymmetrin visar således inte bara på brister i 

det som rapporteras utan även det som inte rapporteras (Argenti, 1976). I många fall har 

det dessutom visat sig att företaget tenderar att försköna framtida siffror till att framstå 

som positivare än de verkligen är (Berk & Demarzo, 2007). 

 

Genom den vinklade uppfattningen till banken kan företag "förfalska" eller förvränga 

information. Genom att förvränga eller förfalska information kan företagen framstå i 

bättre ljus och marknadsföra företaget som starkare på marknaden och på så sätt öka 

företagets värde (Altman, 1968). Men detta är riskabelt enligt Levine, Loayza och Beck 
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(2005) som menar att den vinklade informationen inte kommer att vara ekonomiskt 

hållbar. Genom en strängare styrning som kan uppnås med hjälp av lagar och regler av 

vilken information som företag ska delge, minskar således utrymmet för att företagen 

själva väljer ut att delge lämplig information (ibid). 

 

Studier har även visat att om företagen har sänt signaler till banken och är övertygade 

om att framtiden inte är riskfylld kommer banken att kräva lägre avkastning (Berk & 

Demarzo, 2007). Tolkningen av dessa studier är att om det visar sig att de levererade 

signalerna är missvisande leder det till att företagen hamnar i en nedgångsfas, vilket 

leder till att banken kan dra sig ur affären med företaget på grund av dålig pålitlighet. 

Det är stor sannolikhet att företagen förlorat i värde och att sannolikheten att hamna i 

konkurs har ökat (Berk & Demarzo, 2007). 

 

Signalerna som sänds av företagen kan få banken att reagera på två tänkbara olika sätt. 

Den första tänkbara reaktionen innebär att det kan vara proaktivt och ha ett strategiskt 

ändamål som skall förstärka situationen. Den andra reaktionen är att det kan vara 

reaktivt och det innebär att bankerna förmodar att signalerna som företagsledningen 

sänder ut beror på att den nuvarande situationen är kritisk och att risken för konkurs 

med stor sannolikhet är hög.  

 

Mcnight, Choudgury och Kacmar (2002) visar i sin studie att om kommunikationen 

mellan företagsägare och ledning förbättras bidrar det till att parterna tar mer solidariskt 

ansvar för hur företaget utvecklas. Signalteorin används således för att beskriva 

beteendet mellan två parter som har tillgång till olika information. Signalteorin handlar 

om att den ena parten väljer hur och vad som ska kommuniceras medan den andra 

parten endast kan tolka den delgivna informationen (Connelly et al., 2011). Enligt 

Spence (2002) är signalernas främsta uppgift att minimera informationsasymmetri 

mellan två parter. Den part som sänder ut signaler vill övertyga den andra parten om 

eventuell investering.  Med hjälp av denna teori avses att försöka förklara 

varningssignalerna som kan uppstå mellan företag och bank. 
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2.4.1 Analysmodell 
Den teoretiska referensramen indikerar varningssignaler för att konkurser kan förutses 

utifrån finansiella nyckeltal och icke-finansiella nyckeltal. Denna analysmodell 

illustrerar hur analyserna i denna studie är uppbyggd. 
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Icke-finansiella nyckeltal 

 Bakgrund 
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 Ledningsbrister Hypotes 2b 

Figur 1 analysmodell 
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3. METOD 

I detta kapitel redogörs för de undersökningsmetoder som används i studien och för hur 

studien har designats. Diskussioner kring studiens validitet, reliabilitet och val av 

företag som ingår i studien kommer att tas upp samt hur variabler i studien mäts.  

 

 

3.1 Angreppssätt 
Denna studie har en deduktiv ansats eftersom studiens empiriska analyser bygger på 

teoretiskt deducerade hypoteser inom vilka nyckeltal och relation med 

konkursidentifierats i tidigare studier. Studien utgår initialt från teoretisk referensram 

med hypotesgenerering som sedan prövas empiriskt. Detta sätt att disponera studie 

stämmer överens med hur det Jacobsens (2002) beskriver deduktion. 

Kvantitativ metod lämpar sig bäst i denna studie då vi utifrån utvalda företag vill dra 

slutsatser om hela populationen (Jacobsen, 2002). Med hjälp av finansiella och icke-

finansiella nyckeltal hämtade ur företags årsredovisningar identifieras därmed 

varningssignaler för risk för konkurs. 

 

3.2 Forskningsansats 

För att få fram kvantifierbar data som kunde användas för att jämföra skillnader mellan 

många företag har denna studie en deduktiv forskningsansats då vi utgår ifrån tidigare 

och befintliga teorier, vilka jämförs sedan med de empiriska resultaten (Backman, 

1998). 

 

Denna studie handlar om att finna en metod för att med hjälp av utvalda faktorer förutse 

konkurser. För att få ett bra resultat är det nödvändigt att använda den kvantitativa 

metoden eftersom den ger oss möjligheter att gå igenom ett stor antal konkursföretag 

och verksamma företag på ett sätt som skulle vara omöjligt att utföra med den 

kvalitativa metoden med den tidsram vi har (Bryman & Bell, 2003).  

 

Post hoc-test (intervju) med banktjänstemän genomfördes, vilket är ett sätt att validera 

resultatet. Burgess (1988), Milkman (1997), Byman och Bell (2003) förklarar i sina 

studier att det är bra att komplettera sina kvantitativa metoder med kvalitativa metoder 

med intervjuer.  

 

3.3 Datainsamling 
I denna studie användes både primär och sekundär data inhämtade från de finansiella 

data som finns tillgängligt i årsredovisningen för respektive företag. Tack vare vårt 

samarbete med en av Sveriges största bank blev alla data tillgänglig direkt från banken.  

 

För att komplettera och förklara resultatet genomfördes intervjuer med banktjänstemän 

som både har varit och är kundansvarig för konkursföretag och verksamma företag, 

post-hoc test. Detta innebär att angreppsättet i denna studie är både kvalitativt och 

kvantitativt. Denna typ av datainsamling stöds av Jacobsen (2002), Holm och Solvang 

(1997) som menar att användandet av både primär- och sekundärdata är bäst lämpade då 

de två styrker varandra.  
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3.4 Urval  
I vår studie analyserades 107 konkursföretag och 118 verksamma företag (strata 1). För 

att kunna dra paralleller mellan konkursföretag och verksamma företag kommer fokuset 

att ligga på likartade företag där hänsyn till region och storlek på företag tas.  De företag 

som vi undersöker tillhör Stockholmsregionen (strata 2). Storleken på företagen varierar 

mellan små, medel och stora bolag men de flesta är små och medelstora bolag. Vårt 

urval stöds bland annat av Beaver (1966), Altman (1968), Enström (2002), Svensson 

(2003), Ohlson (1980), Mossman, Bell, Swarz och Turtle (1998), som argumenterar i 

sina studier för vikten av att jämföra konkursföretag med verksamma företag för att få 

en förståelse och möjlighet att dra paralleller mellan dessa för att få en uppfattning om 

vilka faktorer som kännetecknar vägen till konkurs. 

 

3.5 Framtagning av mätinstrument och analys 
I denna studie används flera olika nyckeltal för att komma fram till resultatet utifrån 

tidigare forskning. Vårt samarbete med banken resulterade i att vi fick alla de finansiella 

nyckeltalen uträknade men för att öka säkerheten om att de givna nyckeltalen verkligen 

stämmer överens räknade vi även ut nyckeltalen själva genom att gå igenom 

årsredovisningarna för varje företag de senaste tre åren. 

 

De icke-finansiella nyckeltalen fick vi även de givna från banken förutom 

revisionsanmärkningar i revisionsberättelserna. Vi gick igenom årsredovisningarna för 

varje företag för att ta ut anmärkningarna i revisionsberättelserna. Vi mätte nyckeltalen 

från ett år till tre år före konkurs. Vi fick även tillgång till data från banken om 

bakgrund av företaget. Vi använde oss av programmet IBM SPSS Software för att 

genomföra våra statistiska undersökningar. Vi undersökte skillnaderna med hjälp av 

Anova mellan konkursföretagen och de verksamma företagen. Medelvärdet, 

standardavvikelse, F-värde och signifikansnivån kommer att tas fram för att se 

skillnader. Korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett samband mellan två 

variabler. Detta tittade vi närmare på i SPSS. Vi använde oss även av logistisk 

regression för att hitta hur oberoende variabler påverkar konkurs. Beroende variabeln är 

verksam eller konkurs. De oberoende variablerna är de finansiella nyckeltalen och de 

icke-finansiella nyckeltalen. Kontroll variablerna är kön och ålder. 

 

3.6 Operationalisering 
Vi har delat in alla nyckeltal i två kategorier, finansiella nyckeltal och icke-finansiella 

nyckeltal. De icke-finansiella nyckeltalen består av ledningsbrister och bakgrund. 

Genom att använda oss av flertal nyckeltal vill vi få fram en säker modell som kan bidra 

till att förutspå konkurser. Här ska vi definiera våra mått och visa hur vi tagit fram 

dessa.  

 

3.6.1 Finansiella nyckeltal 

Vi valde att mäta finansiella nyckeltal eftersom vi utifrån tidigare studier ser att 

finansiella nyckeltal ger en bra helhetsbild av företagets ekonomiska tillstånd och trolig 

utveckling (se Beaver 1966; Altman 1968; Ohlson, 1980; Engström 2002 och Svensson 

2003). Tidigare studier visar också att de flesta forskarna inom konkursprediktion är 

överens om att vissa nyckeltal är direkt avgörande för att förutse en konkurs. Här 

benämns bland annat soliditet, likviditet och vinstmarginal som de mest använda 

nyckeltalen för att prediktera konkurs (Engström, 2002; Svenson, 2003) 

 

3.6.1.1 Hypotes 1 

Vi prövade vår första hypotes mot åtta utvalda finansiella nyckeltal.  
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1. Soliditet 

2. Likviditet 

3. Räntabilitet på total kapital 

4. Vinstmarginal 

5. Räntabilitet på sysselsatt kapital 
6. Avkastning på total kapital 

7. Kumulativ lönsamhet 

8. Kapitalets omsättningshastighet 
 

 Varje nyckeltal beräknades var för sig och från ett år före konkurs till tre år före 

konkurs. Genom att använda sig av dessa åtta finansiella nyckeltal förväntade vi oss att 

vi skulle få en trovärdig helhetsbild av respektive företag och en fullgod beskrivning av 

åt vilket håll företagen är på väg.  

 

Soliditet har vi valt att mäta eftersom den visar betalningsförmågan på lång sikt. 

Soliditet används för att kunna klargöra hur mycket av företagets tillgångar som har 

finansierats av eget kapital. Om ett företag har en stark soliditet, innebär det att företaget 

är stark nog för att kunna motarbeta potentiella förluster och motgångar. Storleken på 

företagets egna kapital jämfört med företagets resterande skulder är en betydelsefull 

faktor för banker, därför att företaget ackorderar nya krediter och lån. Om det visar sig 

att ett företag har en stark soliditet så underlättar det till att få ett lån beviljat. En svag 

soliditet medför en dålig tillväxt och visar en varningssignal.  

 

Likviditet är en avgörande faktor för ett företags framtida existens, om det finns 

finansiella resurser så att företaget kan utföra betalningar utan några större 

konsekvenser. Likviditeten beräknar om ett företag kan betala sina utgifter och används 

för att kunna påvisa företagets kreditvärdighet på kort sikt. En stark likviditet bidrar till 

en stark säkerhet och företaget klarar av deras betalningar och åliggande. Likviditeten 

kan även betraktas som en buffert och bidrar till att minska risken vid oförutsägbara 

situationer som kan drabba företaget.  

 

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som används för att mäta om ett företags vinst är 

tillfredsställande i förhållande till kapitalet. Räntabiliteten på det totala kapitalet 

visar resultat som en andel i procent av kapitalet. Det avser omsättnings- och 

anläggningstillgångar och tillgångar som har livslängd på många år, det avser också 

tillgångar som skall säljas. 

 

Vinstmarginalen är ett nyckeltal som avgör hur stor vikt varje omsättningskrona utgör 

av vinsten, vinstmarginalen visar alltså hur stor vinsten är per omsättningskrona.  

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital är ett mått som visar att t.ex. om värdet på det 

sysselsatta kapitalet är lågt innebär det att företagets betalningsförmåga är låg.  

 

Avkastning på total kapital är ett mått som används på produktiviteten för företagets 

tillgångar, oberoende skattefaktorer. Ett företag som existerar på marknaden påverkas 

för det mesta av hur stor tillgångarnas avkastning blir. Detta är ett nyckeltal och är 

viktig för att kunna analysera kreditrisk.  

 

Kumulativ vinst visar hur stor den totala mängden är för återinvesterad vinst och 

förlust för företaget under hela den tid som företaget har existerat, detta visar 

ackumulerad lönsamhet. Om ett företag har ett starkt balanserat resultat kommer 
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företaget att finansiera sina tillgångar genom att bibehålla vinsten och det leder till att 

företaget kan motverka höga skulder. Nyckeltalet visar också hur företaget har använt 

sig av internt genererat kapital för tillväxt (lågriskkapital) alternativt högriskkapital. 

 

Kapitalets omsättningshastighet är ett mått som visar ett företags 

försäljningsgenererade kapacitet av tillgångar. Detta innebär om företagets tillgångar 

som förvaltas kan öka av försäljning. 

 

3.6.2 Icke-finansiella nyckeltal 

Utifrån den teoretiska referensramen valde vi att mäta även icke-finansiella nyckeltal 

eftersom det inte bara är finansiella problem som leder till konkurs utan att det även 

finns andra faktorer som kan ligga till grund (Koponen, 2003; Sheppard & Chowdhury 

2005; Darmadi 2011; Minguez-Vera & Martin 2011; Soares, Marquis & Lee 2011). 

Exempel på dessa är brister i ledningen, bankens egen kreditrating och VD:ns ålder. 

Icke-finansiella nyckeltal består av två delar: ledningsbrister och bakgrund.  

  

3.6.2.1 Hypotes 2 

I vår andra hypotes ska vi titta närmare på ledningsbrister i företagsledningen och 

utvecklingen mot konkurs. För att mäta dessa har vi gått igenom varje företags 

revisionsberättelse för både konkursföretag och verksamma företag för att identifiera 

om företagen har revisionsanmärkningar och/eller om de har korrigerat sedan dessa 

anmärkningar. Ett exempel på revisionsanmärkning är sena skattebetalningar. Dessa 

signaler från revision genereras årligen och resulterar i en anmärkning eller i utebliven 

ren revisionsberättelse. Här har vi mätt anmärkningarna redan tre år före konkurs fram 

till ett år före konkurs. Anledningen till att vi ska titta på anmärkningar är för att se hur 

företagsledningen hanterar sina problem. En bristande ledning karakteriseras av 

passivstyrning av organisationen och okunnig ledning vilket kan resultera i 

revisionsanmärkningar. En företagsledning som vill att företaget ska fortsätta vara 

verksam bör åtgärda problemen. En passiv företagsledning kan få problem då de kanske 

inte tar i akt med problemen och med åren byggs det bara på med flera anmärkningar. 

Till slut blir det svårt att hantera alla anmärkningar och företagen försätts i konkurs.  

 

3.6.2.2 Hypotes 3 

I den tredje hypotesen operationaliserades bakgrundsfaktorer som kan ligga till grund 

för en konkurs. Vi undersökte om VD:s ålder för respektive företag har en betydelse för 

konkurs. Då en ung VD kanske inte har den erfarenheten som krävs för fortlevnad och 

det är med erfarenheten kompetensen och hanteringen av problemsituationer förbättras. 

Det har gjorts en del forskning om betydelsen av VDns kön för fortlevnad och det har 

argumenterats för i de tidigare studierna att kvinnor har positiv betydelse medan andra 

forskare hävdar att kvinnor har negativ betydelse för ett företags fortlevnad. Vi valde 

därmed att undersöka om VDns kön har betydelse för ett företags fortlevnad. Bankens 

egen kreditrating dvs. bankens egna instrument för att betygsätta ett företag användes.  

Bankens eget instrument fungerar genom att bedömningen görs i två led (rating 1 och 

rating 2) i en gradering mellan 1 och 5 av vart och ett av de två leden, där 1 anger lägsta 

risk och 5 högsta risk. Rating 1: innebär risken för att företaget utsätts för finansiella 

påfrestningar. Rating 2: innebär företagets förmåga att möta dessa påfrestningar. 

 

3.7 Metodproblem  
De flesta icke-finansiella nyckeltalen fick vi givna från banken. Det vi inte fick från 

banken av de icke-finansiella nyckeltalen var anmärkningarna i revisionsberättelserna. 

Vi löste det genom att gå igenom varje företags revisionsberättelse från ett år till tre år 



  

17 

 

tillbaka för att notera om anmärkningar och korrigerade anmärkningar. Dess och 

Robinson (1984), Henderson och Cockburn (1994) visar i sina studier att det är svårt att 

mäta strategi. Sheppard och Chowdhury (2005), Dev (1974), Barnes och Brown (1981) 

argumenterar för att felaktigheter i strategier leder till konkurs, men vi kunde inte mäta 

strategin eftersom sådan information är svår att få tillgång till. En del forskare visar i 

sina studier att nyckeltal som värdet av företagets aktier är ett viktigt nyckeltal. Vi kan 

inte använda oss av den typen av nyckeltal eftersom inte alla de 225 bolag som vi 

undersöker är börsnoterade. Därmed är strategi och aktievärde ej inkluderade i denna 

studie. 

 

Ett problem som uppstod för oss är att vi avsåg att undersöka hur länge en VD varit med 

i branschen men den informationen var inte tillgänglig för oss. Vi valde därför att 

använda oss av ett approximativt mått genom betydelsen av VDns ålder. 

 

I vår logistiska regression fanns vissa problem att inkludera både rating (icke-

finansiella) och finansiella nyckeltal. Ett problem kan vara att dessa ligger på olika 

nivåer och skapar på sätt skapar problem. Samtliga nyckeltal var dessutom skeva och 

icke-linjära och därför transformerade vi dessa skalor med att ta den naturliga 

logaritmen. I vår studie hade vi inte lika många män och kvinnor som var VD för 

företagen som vi undersökte vilket kan innebära att resultaten hade kunnat vara 

annorlunda om vi hade haft en jämn könsfördelning.  

 

 

 

3.7.1 Reliabilitet och validitet 

För att kontrollera huruvida den information som vi fick levererad av banken är 

trovärdig har vi gått igenom alla företag och räknat ut de finansiella nyckeltalen baserat 

på information från finansiella rapporter med information som fanns tillgängliga genom 

bolagsverket och Retriever, som är en databas där samtliga registrerade svenska bolag 

återfinns. Dessa data från Retriever är sekundärdata. De nyckeltal vi behövde som inte 

var uträknade, räknade vi fram själv ifrån de tidigare finansiella rapporterna. Men för att 

stärka reliabiliteten i vårt arbete valde vi att göra en kontrollanalys och beräkna allting 

själva för att vi skall kunna förlita oss på att dessa nyckeltal är korrekta. De sekundära 

data vi har använt är årsredovisningar som endast kan tolkas på ett sätt vilket innebär att 

det inte är möjligt att förkasta innehållet. Det resulterar i att validiteten för våra 

uppgifter blir mer signifikant. Alla statistiska beräkningar som vi har beräknat har 

analyserats i programmet IBM SPSS Software. Det är en liten sannolikhet att det 

existerar felaktigheter i beräkningarna och kontrollanalyser har genomförts flera gånger 

för att försäkra att allting stämmer. 

 

I denna studie med hänsyn till flera nyckeltal granskades om det är möjligt att hitta 

relevanta samband för att analysera konkurser. Validiteten kan därmed resultera i att 

vara hög på grund av att företagen har valts ut slumpmässigt i en blandning av företag 

som existerar på marknaden i samma region och storlek som företag som hamnat i 

konkurs.   
 

4. RESULTAT 

Nedan presenteras tabeller utifrån de resultat som framkommit av de använda 

mätinstrumenten. Resultaten är baserade på företag som har gått i konkurs och företag 



  

18 

 

som är verksamma i Stockholmsregionen med liknande storlek och omsättning. 

Samtliga nyckeltal är från ett år före konkurs till tre år före konkurs. 

 

4.1 Finansiella nyckeltal 
För att pröva eventuell skillnad vad gäller finansiella nyckeltal mellan konkursföretag 

och verksamma företag har åtta olika finansiella nyckeltal analyserats, vilka finns 

beskrivna i kapitel tre.  
 

M = medelvärde   

S.A = standardavvikelse  

F = visar skillnaden mellan två variabler, visar om en grupp variabler är gemensamt 

signifikanta. 

 

I tabell 1 mäts icke-finansiella nyckeltal tre år före konkurs. Om F-värdet är högt 

indikerar det på skillnader. Om P-värdet (signifikansen) är mindre än 0.05 (p<0,05) är 

det 95 % säkert på att det inte är en slump med skillnad i medelvärdet. Tabell 1 visar att 

samtliga finansiella nyckeltal har starka signaler och kan predicera konkurs trots tre år 

före konkurs, då det finns tydliga skillnader i medelvärdet mellan verksamma företag 

och konkursföretag. Alla finansiella nyckeltal har även högre medelvärde i verksamma 

företag. 6 av 8 finansiella nyckeltal är även signifikanta redan tre år före konkurs. De 

som inte är signifikanta tre år före konkurs är räntabilitet på total kapital och kapitalets 

omsättningshastighet. 
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0=verksamma företag, 1=konkursföretag 

Tabell 1. Finansiella nyckeltal, tre år före konkurs 

 

 

 

 

  

Variabel 

Antal 

företag M S.A F Sig. 

Soliditet  0 112 3,71 0,66 44,229 ,000 

1 96 2,82 1,13     

Total 208 3,38 0,96     

Likviditet  0 114 13,72 1,95 55,362 ,000 

1 101 11,43 2,38     

Total 215 12,73 2,42     

Räntabilitet på total 

kapital 

0 99 2,38 0,97 1,635 ,204 

1 72 2,07 1,55     

Total 171 2,26 1,22     

Vinstmarginal 0 105 -2,74 1,25 4,517 ,035 

1 91 -3,25 1,63     

Total 196 -2,95 1,44     

Räntabilitet på 

sysselsatt kapital 

0 114 -0,80 0,92 5,954 ,016 

1 90 -1,15 0,99     

Total 204 -0,94 0,96     

Avkastning på total 

kapital 

0 113 -1,60 1,76 7,009 ,009 

1 87 -2,37 2,12     

Total 200 -1,93 1,96     

Kumulativ vinst 0 96 -2,15 1,23 4,938 ,028 

1 72 -2,65 1,50     

Total 168 -2,36 1,37     

Kapitalets 

omsättningshastighet 

0 115 0,55 1,00 ,014 ,904 

1 101 0,56 1,26     

Total 216 0,55 1,13     

När F-värdet är 

högt indikerar det 

på skillnader och 

det blir då 

automatiskt 

signifikant. Det 

betyder att det finns 

signifikanta 

(statistiskt säkra) 

skillnader mellan 

konkursade företag 

och verksamma 

företag. 
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Tabellen nedan (2) visar att två år före konkurs blir signalerna starkare och tydligare 

jämfört med tre år före konkurs då medelvärden skiljer sig mer mellan konkursföretag 

och verksamma företag. Alla finansiella nyckeltal har högre medelvärde i verksamma 

företag och signifikansnivå blir starkare för finansiella nyckeltalen. Precis som i tabell 1 

är 6 av 8 finansiella nyckeltal signifikanta. De finansiella nyckeltalen som inte är 

signifikanta är desamma som i tabell 1, räntabilitet på total kapital och kapitalets 

omsättningshastighet. 
 

0=verksamma företag, 1=konkursföretag 

Tabell 2. Finansiella nyckeltal, två år före konkurs 

Variabel 

Antal 

företag M S.A F Sig. 

Soliditet 0 112 3,69 0,71 47,588 ,000 

1 94 2,72 1,14     

Total 206 3,33 1,00     

Likviditet 0 113 13,82 2,05 68,240 ,000 

1 93 11,01 2,70     

Total 206 12,63 2,72     

Räntabilitet på total 

kapital 

0 84 2,22 1,14 ,863 ,355 

1 62 2,01 1,11     

Total 146 2,14 1,13     

Vinstmarginal 0 101 -2,85 1,37 6,163 ,014 

1 85 -3,46 1,51     

Total 186 -3,08 1,45     

Räntabilitet på 

sysselsatt kapital 

0 115 -0,85 0,96 7,453 ,007 

1 90 -1,27 1,12     

Total 205 -1,01 1,04     

Avkastning på total 

kapital 

0 103 -1,68 1,57 8,404 ,004 

1 97 -2,50 2,18     

Total 200 -2,03 1,90     

Kumulativ vinst 0 94 -2,41 1,03 1,973 ,026 

1 75 -2,68 1,24     

Total 169 -2,51 1,12     

Kapitalets 

omsättningshastighet 

0 116 0,50 1,10 2,357 ,126 

1 103 0,73 1,11     

Total 219 0,61 1,11     
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Denna tabell (3) visar tydliga indikatorer i skillnader för medelvärdet för nyckeltalen. 

Även här precis som i tabell 1 och 2 är medelvärden högre i de verksamma företagen. 

Det finns signifikanta skillnader i samtliga fall. Finansiella nyckeltal signalerar således 

starkare och starkare varningar över tid ju närmare konkurs. Soliditet och likviditet är 

mycket starkt signifikant högre för verksamma i jämförelse med de konkursade (Tabell 

3: Soliditet F=66,96; p<0.01; Likviditet F=92; p<0.01). Även övriga signaler såsom 

vinstmarginalen räntabilitet på totala kapitalet, räntabilitet på sysselsatt kapital, 

avkastning på total kapital, kumulativ lönsamhet och kapitalets omsättningshastighet 

visar på signifikanta skillnader. Det är även tydligt att vinstmarginal för varje år som 

konkursen närmar sig och konkursföretagen skiljer sig starkt mot övriga verksamma 

företag. Detta är tydligt i medelvärden som skiljer sig mellan verksamma och 

konkursföretag samtidigt som samtliga är signifikanta samt hög F-värde. Det finns stöd 

för hypotes 1a. 

 

0=verksamma företag, 1=konkursföretag 

Tabell 3. Finansiella nyckeltal, ett år före konkurs 

Variabel 

Antal 

företag M S.A F Sig. 

Soliditet 0 108 3,72 0,67 66,961 ,000 

1 90 2,46 1,26     

Total 198 3,32 1,07     

Likviditet 0 108 14,05 2,08 92,768 ,000 

1 88 10,58 2,66     

Total 196 12,71 2,87     

Räntabilitet på total 

kapital 

0 85 2,34 0,91 6,492 ,013 

1 65 1,76 1,10     

Total 150 2,18 1,00     

Vinstmarginal 0 97 -2,77 1,21 4,845 ,030 

1 76 -3,33 1,42     

Total 173 -2,94 1,29     

Räntabilitet på 

sysselsatt kapital 

0 109 -0,84 0,97 7,510 ,007 

1 86 -1,27 0,92     

Total 195 -0,98 0,97     

Avkastning på total 

kapital 
0 101 -1,71 1,60 7,265 ,008 

1 91 -2,50 2,22     

Total 192 -2,03 1,91     

Kumulativ vinst 0 87 -2,29 0,98 2,232 ,020 

1 76 -2,62 1,33     

Total 163 -2,39 1,10     

Kapitalets 

omsättningshastighet 

0 110 0,53 1,13 3,630 ,048 

1 91 0,82 0,98     

Total 201 0,66 1,07     
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4.2 Icke-finansiella nyckeltal 
För ett av de icke-finansiella nyckeltalen skapades ett index baserat på 

revisionsanmärkningar och om de revisionsanmärkningarna blivit korrigerade från 

revisionsbyråer och/eller bankens egna. Flertalet forskare visar i sina studier (se kapitel 

2) att konkurser kan förutspås på grund av bristande företagsledning. Tabell 4 visar en 

sammanvägd summa av antalet revisionsanmärkningar årsvis och även adderat om 

företaget korrigerat sina anmärkningar.  

 

Tabell 4 visar att ledningsbrister är tydligare för konkursbolag. Detta eftersom 

medelvärden skiljer sig mycket starkt signifikant mellan konkursföretag och verksamma 

företag. Konkursföretagen har högre medelvärde samtliga år vilket innebär att de fått 

revisionsanmärkningar och inte korrigerat dessa. Skillnaderna mellan de verksamma 

företagen och konkursföretagen visas genom att samtliga är signifikanta eftersom 

(p<0.05) och F-värdet är högt. Att mängden revisionsanmärkningar från revisorer skiljer 

sig mellan konkursade och verksamma företag. Samtliga skillnader indikeras även när 

vi lägger ihop år 1-3 visar på skillnader (se tabell 4 TotalAnmärk). Men hjälp av de 

starka skillnaderna i medelvärdet och signifikans nivåer avseende årsredovisningar i 

fråga om revisionsanmärkningar och korrigerade revisionsanmärkningar mellan 

konkursföretag och verksamma företag, finner vi stöd för vår hypotes 2a, vilket innebär 

att det finns tydliga skillnader i mängden revisionsanmärkningar om företagsledning 

mellan konkursföretag och verksamma företag revisionsberättelsen. 

 

0=verksamma företag, 1=konkursföretag 

Tabell 4. Icke-finansiella nyckeltal, ledningsbrister 

Variabel   
Antal 

företag 
M S.A F Sig. 

Revisionsanmärkning år 3 

0 104 0,11 0,31 10,384 ,001 

1 98 0,28 0,45 
  

Total 202 0,19 0,39 
  

Revisionsanmärkning år 2 

0 107 0,06 0,23 39,029 ,000 

1 100 0,39 0,49 
  

Total 207 0,21 0,41 
  

Revisionsanmärkning år 1 

0 105 0,03 0,17 
123,77

4 
,000 

1 98 0,6 0,49 
  

Total 203 0,29 0,46 
  

TotalAnmärk=Anmärk3+Anmärk2

+ Anmärk1 

0 116 0,16 0,49 56,21 ,000 

1 106 1,01 1,12 
  

Total 222 0,56 0,95     
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I tabell 5 analyseras bakgrundsfaktorer som kan avgöra företags överlevnad. Tabell 5 

visar tydligt att könen för VD:n inte har någon betydelse för fortlevnad eller konkurs 

eftersom medelvärdet inte skiljer då den inte är signifikant. 

 

VD:ns ålder har betydelse för konkurs eftersom skillnader i medelvärdet skiljer sig åt 

mellan konkursföretag och verksamma företag vilket tyder på att VD:ns ålder har 

betydelse för risken för konkurs vilket indikerar till att VD:ns erfarenhet har betydelse. 

Det är även statiskt signifikant och hög F-värde.  

 

Största skillnaderna i hela resultatet finns i denna studie på bankens egen kreditrating 

där de betygsätter kunder utifrån två delar. Rating 1 innebär risken att företaget utsätts 

för finansiella påfrestningar. Skillnaderna i medelvärdet är stora i rating 1 mellan 

konkursade företag och verksamma företag samtidigt som den är signifikant och hög F-

värde. Detsamma gäller rating 2 som innebär företagets förmåga att möta dessa 

påfrestningar. Skillnaderna även här i rating 2 är stora i medelvärdet och statistiskt 

signifikanta. Vi finner alltså stöd för vår hypotes 3d vilket innebär att det finns 

skillnader mellan konkursföretag och verksamma företag vad gäller VD:s ålder och 

bankens kreditrating. 

 

0=verksamma företag, 1=konkursföretag 

Tabell 5. Icke-finansiella nyckeltal, bakgrund 

Variabel   
Antal 

företag 
M S.A F Sig. 

Kön 

0 116 0,13 0,34 1,929 ,166 

1 106 0,2 0,4 
  

Total 222 0,16 0,37 
  

Ålder på VD 

0 116 58,78 8,74 75,149 ,000 

1 106 45,32 14 
  

Total 222 52,35 13,35 
  

Bankens 

kreditrating 1 

0 116 2,53 0,7 366,77 ,000 

1 106 4,43 0,78 
  

Total 222 3,44 1,21 
  

Bankens 

kreditrating 2 

0 116 2,27 0,71 333,945 ,000 

1 106 4,3 0,94 
  

Total 222 3,24 1,31 
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4.3 Korrelation finansiella nyckeltal 
I korrelationsanlysen testas de oberoende variablernas enskilda korrelation till det beroende 

variabeln. Korrelationen kan anta positiva och negativa värden.  Positiv korrelation innebär att 

höga värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln 

och att låga värden på den ena variabeln innebär låga värden på den andra. Negativ 

korrelation däremot innebär att höga värden på den ena variabeln hänger samman med låga 

värden på den andra variabeln och att låga värden på den ena variabeln hänger samman med 

höga värden på den andra variabeln. Korrelationen ger på så sätt en tydlig bild av samband. 

Vi kan utläsa i korrelationstabellen (Tabell 6) att det finns ett negativ samband mellan 

räntabilitet på total kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital. Sambandet är väldig högt och 

signifikant (p<0,01) och riktningskoefficienten är negativ (-0,17). Detta innebär att om ett 

företag visar låg räntabilitet på total kapitalet visar det hög värden i nyckeltalen räntabilitet på 

sysselsatt kapital. Tabell 6-8 visar korrelationer för finansiella och icke-finansiella nyckeltal. 

Soliditet och likviditet visar negativa samband mellan att gå i konkurs (variabel 9) och de 

övriga faktorerna (se Tabell 6-8). Dessa samband blir starkare ett år före konkurs. Vi ser ett år 

före konkurs att det negativa sambandet mellan soliditet och konkurs respektive likviditet och 

konkurs är mycket högt och signifikant (r= - 0.55, p<0.01; r= - 0.59, p<0.01). Detta är en 

indikation på att om företaget har en hög soliditet och likviditet kommer de således med hög 

sannolikhet att vara verksamma medan en låg soliditet och likviditet varnar om att företaget 

kommer att gå i konkurs. Detta samband är alltså starkare ju närmare företaget kommer året 

då de går i konkurs.  

Vi ser också i tabell 8 att ett år före konkursen att det negativa sambandet mellan 

vinstmarginal och fortlevnad och räntabilitet på sysselsatt kapital och fortlevnad är mycket 

hög och signifikant (r= -0.26, p<0.10; r= - 0.20, p<0.10). Har ett företag en hög vinstmarginal 

och hög räntabilitet på sysselsatt kapital kommer de således med hög sannolikhet att vara 

verksamma medan en låg vinstmarginal och låg räntabilitet på sysselsatt kapital indikerar 

förestående konkurs. 
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Tabell 6. Korrelation finansiella nyckeltal, tre år före konkurs 

 
Finansiella nyckeltal 

            
  Variabel M S.A N (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) (9.) 

1. Soliditet 3.38 0.96 208 

         2. Likviditet 12.73 2.42 215 .29** 

        3. Räntabilitet på total kapital 2.26 1.22 171 .27** .15 

       4. Vinstmarginal -2.95 1.44 196 .36** .22** .72** 

      
5. 

Räntabilitet på sysselsatt 

kapital -0.94 0.96 204 .71** .09 .08 .33** 

     6. Avkastning på totalt kapital -1.93 1.96 200 .40** .27** .06 .15 .25** 

    7. Kumulativ lönsamhet -2.36 1.37 168 .34** .16 .77** .72** .15 .30** 

   
8. 

Kapitalets 

omsättningshastighet 0.55 1.13 216 -.03 -.07 .09 -.47** -.22** -.12 .21* 

  9. Verksam 1 och konkurs 0 0.48 0.50 222 -.45** -.47** -.12 -.17* -.18* -.20** -.18* .01 
 

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01; e.s = ej signifikant 
 

Tabell 7. Korrelation finansiella nyckeltal, två år före konkurs 

 
Finansiella nyckeltal 

              Variabel M S.A N (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) (9.) 

1. Soliditet 3.33 1.00 206 

         2. Likviditet 12.63 2.72 206 .35** 

        3. Räntabilitet på total kapital 2.14 1.13 146 .41** .13 

       4. Vinstmarginal -3.08 1.45 186 .45** .17* .75** 

      
5. 

Räntabilitet på sysselsatt 

kapital -1.01 1.04 205 .71** .12 .15 .31** 

     6. Avkastning på total kapital -2.03 1.90 200 .50** .33** .14 .13 .34** 

    7. Kumulativ lönsamhet -2.51 1.12 169 .44** .18* .96** .80** .19* .13 

   
8. 

Kapitalets 

omsättningshastighet 0.61 1.11 219 -.17* -.10 .05 -.59** -.28** -.12 .01 

  9. Verksam 1 och konkurs 0 0.48 0.50 222 -.46** -.51** -.09 -.20* -.20** -.21** -.12 .10 
 

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01; e.s = ej signifikant 
 

Tabell 8. Korrelation finansiella nyckeltal, ett år före konkurs 

 
Finansiella nyckeltal 

              Variabel M S.A N (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) (9.) 

1. Soliditet 3.32 1.07 198 

         2. Likviditet 12.71 2.87 196 .45** 

        3. Räntabilitet på total kapital 2.18 1.00 150 .24* .29** 

       4. Vinstmarginal -2.94 1.29 173 .25* .17 .62** 

      
5. 

Räntabilitet på sysselsatt 

kapital -0.98 0.97 195 .64** .11 -.02 .27** 

     6. Avkastning på total kapital -2.04 1.91 192 .48** .32** -.03 .05 .31** 

    7. Kumulativ lönsamhet -2.39 1.10 163 .21* .17 .93** .72** -.00 -.04 

   
8 

Kapitalets 

omsättningshastighet 0.66 1.07 201 -.16* -.08 .29** -.48** -.30** -.14 .26** 

  9 Verksam 1 och konkurs 0 0.48 0.50 222 -.55** -.59** -.26* -.20* -.21** -.20** -.14 .13 
 

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01; e.s = ej signifikant 
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4.4 Korrelation icke-finansiella nyckeltal 
Tabell 9 visar korrelationen för icke-finansiella nyckeltal. Samtliga nyckeltal visar på ett 

positivt samband mellan att gå i konkurs (variabel 6) och de övriga faktorerna. Sambandet blir 

starkare ett år före konkursen avseende revisionsanmärkningar. Vi ser ett starkare positiv 

samband mellan rating 1 och rating 2. Sambandet är väldigt högt och signifikant på 0,05 

nivån. (r= 0.79, p<0.05; r= 0.78, p<0.05). Tabellen visar också ett starkt positiv samband 

mellan revisionsanmärkning två år före konkursen och ett år före konkursen. (r= 0.23, p<0.05; 

r= 0.41, p<0.05). 

 

Tabell 9. Korrelation icke-finansiella nyckeltal. 

 
Icke-finansiella nyckeltal 

   

      

 

Variabel M S.A N (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) 

1. Bankens kreditrating 1 3.44 1.21 222 

      

2. Bankens kreditrating 2 3.24 1.31 222 .87** 

     

3. 

RevAnmärkning tre år före 

konkurs 0.19 0.39 202 .22** .21** 

    

4. 

RevAnmärkning två år 

före konkurs 0.21 0.41 207 .42** .43** .51** 

   

5. 

RevAnmärkning ett år före 

konkurs 0.29 0.46 203 .61** .64** .31** .58** 

  

6. Verksam=0; Konkurs=1 0.48 0.50 222 .79** .78** .23** .41** .62** 

  

 

 

  



  

27 

 

4.5 Logistisk regression  
Resultaten nedan (Tabell 10) visar tolv olika modeller. Modell 1-3 visar sannolikheten för att 

förutse en konkurs med icke-finansiella nyckeltal. Först, med hjälp av Cox R2 förklarar dessa 

modeller mellan 64,4 - 67,1 %. Revisorers signaler är samtliga svaga och in-signifikanta 

medan bankens signalsystem i mycket hög utsträckning signalerar om obestånd (Tabell 10, 

Modell 1-3). I modell 1-12 används en binär regression och rapporterar så kallad exponentiellt 

beta (exp. β) för att visa hur starkt sambandet är. Resultatet visar att rating 1 förklarar cirka 

åtta gånger större risk för konkurs (tabell 10, modell 1: exp. β =7.75; p<0.05). När hänsyn till 

kön tas ökar risken till 15.67 gånger större sannolikhet för konkurs (Tabell 10, Modell 2: exp. 

β =15.67; p<0.01). Slutligen visar tabellen att risken för konkurs ökar så mycket som nästan 

49 gånger om vi kontrollerar för kön och ålder (Tabell 10, Modell 3: exp. β =48.85; p<0.01). 

Även rating 2 visar sig starkt påvisa risken av en konkurs (Tabell 10, Modell 1: exp. β =5.98; 

p<0.05). Den är även signifikant när vi kontrollerar för kön 4.23 och ålder 5.61. Tabellen 

visar att revisorns signaler ökar risken mellan 0.20 till 5.96 gånger och är signifikanta. Denna 

studie finner stöd för hypotes 3a vilket innebär att bankens egen kreditrating är en viktig 

varningssignal för att förutspå risk för konkurs. 

 

Modeller för finansiella nyckeltal rapporteras i påföljande modeller (Tabell 10, Modell 4-12). 

I dessa modeller är det främst betalningsförmåga på lång- och kort sikt som förutspår konkurs 

men med skillnader för kön och ålder när vi kontrollerar för dessa. Vi ser att vi kan förklara 

(Cox R2) modell 4-6 mellan 31,5-45,7 % tre år före konkurs. Två år före konkurs kan vi 

förklara (Cox R2) modell 7-9 mellan 41,2-51,2 %. Ett år före konkurs kan vi förklara (Cox R2) 

modell 10-12 mellan 39,8-51,6 %.  

 

Soliditet tre år före konkurs (se tabell 10, modell 4-6) kan förklara 0.25 gånger större risk för 

konkurs. När vi tar hänsyn till kön ökar risken till 0.26 gånger större risk för konkurs. 

Slutligen visar den 0.14 gånger större risk för konkurs när vi kontrollerar för kön och ålder. 

Samtliga av dessa för soliditet modell 4-6 är signifikanta. För två år före (se tabell 10, modell 

7-9) för soliditet ser vi att den förklarar 0.19 gånger större risk för konkurs och den är 

signifikant. Även om det finns en rad olika parametrar visar studien att betalningsförmågan är 

stabil indikator och signalerar tidigt om att ett företag är i obestånd. När vi tar hänsyn till kön 

blir det ingen skillnad då den fortfarande står på 0.19 och är signifikant. Slutligen visar den 

0.27 gånger större risk för konkurs när vi kontrollerar för kön och ålder men den är inte 

signifikant. För ett år före (se tabell 10, modell 10-12) för soliditet ser vi att den förklarar 0.12 

gånger större risk för konkurs och att den är signifikant. När vi tar hänsyn till kön minskar 

risken till 0.07 gånger mindre risk för konkurs och den är signifikant. Slutligen visar soliditet i 

modell tolv 0.61 men den är inte signifikant.  

 

Likviditet tre år före (se tabell 10, modell 4-6) kan förklara 0.68 gånger större risk för 

konkurs. När vi tar hänsyn till kön sker ingen skillnad då det fortfarande är 0.68. Slutligen ser 

vi att risken minskar för konkurs 0.14 när vi kontrollerar för kön och ålder. Samtliga av 

likviditet är signifikanta i modell 4-6. För två år före (se tabell 10, modell 7-9) för likviditet 

ser vi att den förklarar 0.59 gånger större risk för konkurs. När vi tar hänsyn till kön minskar 

risken för konkurs till 0.58. Slutligen visar den 0.47 gånger större risk för konkurs när vi 

kontrollerar för kön och ålder. Samtliga även här är signifikanta i modell 7-9. För ett år före 

(se tabell 10, modell 10-12) för likviditet ser vi att den förklarar 0.56 gånger större risk för 

konkurs. När vi tar hänsyn till kön minskar risken till 0.55. Slutligen när vi kontrollerar för 

kön och ålder är den densamma som när vi tog hänsyn till kön dvs. 0.55. Samtliga av 

likviditet även här är signifikanta i modell 10-12. Nyckeltalet likviditet är signifikant från 

modell 4 till 12. Utifrån modell 4-12 och med hänsyn till Cox R2 finner vi således stöd för 
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hypotes 1b vilket innebär att de finansiella nyckeltalen soliditet och likviditet är viktiga 

varningssignaler för att förutspå risk för konkurs. De resterande finansiella nyckeltalen är inte 

signifikanta. Anledningen till varför likviditet och soliditet är under 0.7 (se tabell 10) kan bero 

på att de andra finansiella nyckeltalen stör modellen så kallad interaktionseffekter. Det kan 

ligga stora uteliggare och stora konkurser därför är de andra finansiella nyckeltalen inte 

signifikanta.  

 

Utifrån hela avsnittet 4.5 visar det sig att VDns kön inte har någon betydelse för att förutspå 

risk för konkurs. Denna studie finner inte stöd för hypotes 3b dvs. ingen betydelse av VDns 

kön. Däremot har Vdn ålder betydelse för att förutspå risk för konkurs då denna studie visar 

att åldern som kontroll variabel ökar förklaringskraften i modellen för att förutspå risken för 

konkurs. Denna studie finner alltså stöd för hypotes 3c. 
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Tabell 10. Logistisk regression, finansiella och icke-finansiella nyckeltal 

    Modell 4-6 tre år före konkurs Modell 7-9 två år före konkurs Modell 10-12 ett år före konkurs 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10 Modell 11 Modell 12 

 

Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) Beta (exp) 

Icke-finansiella nyckeltal             

Bankens kreditrating1 7,75** 15,67*** 48,85***          

Bankens kreditrating2 5,98** 4,23** 5,61**          

RAnmärk 3 år före konkurs 1,52* 0,34* 0,20 *          

RAnmärk 2 år före konkurs  5,53 * 5,93 *          

RAnmärk 1 år före konkurs  5,87* 5,96*          

             

Finansiella nyckeltal             

Soliditet    0,25** 0,26** ,14*** 0,19** 0,19** 0,27 e.s 0,12* ,07* 0,61 e.s 

Likviditet    0,68** 0,68** ,67** 0,59*** 0,58*** 0,47*** 0,56** ,55** 0,55** 

Räntabilitet på total kapital    0,90 e.s 0,90 e.s 1,44 e.s 6,28 e.s 5,92 e.s 41,13 e.s 0,19 e.s ,20 e.s 0,07 e.s 

Vinstmarginal    4,19 e.s 3,89 e.s 24,24 e.s 146,59 e.s 154,29 e.s 268,48 e.s 0,08 e.s ,18 e.s 275,22 e.s 

Räntabilitet på sysselsatt 

kapital 
   0,92 e.s 0,89 e.s 2,56 e.s 0,63 e.s 0,62 e.s 0,99 e.s 1,94 e.s 2,26 e.s 2,47 e.s 

Avkastning på total kapital    0,94 e.s 0,94 e.s 1,05 e.s 1,08 e.s 1,07 e.s 1,21 e.s 1,43 e.s 1,81 e.s 0,88 e.s 

Kumulativ lönsamhet    0,24 e.s 0,26 e.s 0,02 e.s 0,00 e.s 0,00 e.s 0,00 e.s 51,69 e.s 20,33 e.s 0,01 e.s 

Kapitalets 

omsättningshastighet 
   6,68 e.s 6,10 e.s 58,21 e.s 439,30 e.s 453,30 e.s 773,87 e.s 0,06 e.s ,14 e.s 394,44 e.s 

Kön 
 

1,58 e.s 0,29 e.s  0,79 e.s ,46 e.s  1,47 e.s 0,93 e.s  3,39 e.s 0,63 e.s 

Ålder 
 

 0,86 **   ,87***   0,83***   0,78*** 

Cox R2 64.4 % 64.4% 67.1% 31.5% 31.6% 45.7% 41.2% 41.3% 51.2% 39.8% 40.8% 51.6% 

Chi2 (d.f) p-värde 
0,14(7) e.s 8,90(8) e.s 0,94(8) e.s 12,5(8) e.s 7,81(8) e.s 9,45(8) e.s 

10,38(8) 
e.s 5,02(8) e.s 

27,56(8)**

* 3,94(8) e.s 5,49(8) e.s 3,55(8) e.s 

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01; e.s = ej signifikant 

Modell 1: Signal bank vs revisor; Modell 2: Bank vs revisor (kontroll kön); Modell 3: Bank vs revisor (kontroll kön och ålder) 

Modell 4-6 finansiella nyckeltal med kontroller tre år före konkurs;  

Modell 7-9 finansiella nyckeltal med kontroller två år före konkurs;  

Modell 10-12 finansiella nyckeltal med kontroller ett år före konkurs. 
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5. ANALYS 

Denna del av studien analyseras det empiriska materialet i förhållande till den teoretiska 

modellen.  

 

5.1 Inledande analys 
I den teoretiska referensramen framgår att en konkurs kan komma som en överraskning för 

intressenter såsom banker. Studiens resultat visar på att det finns olika varningssignaler som 

är viktiga för att prediktera en konkurs. Det finns vissa varningssignaler som är mer 

betydelsefulla än andra och har därför en bättre prediktionsförmåga. Intressenterna inklusive 

banker förväntar sig att företag uppnår uppsatta mål, vilket leder till att företag har krav på sig 

att uppfylla intressenters förväntningar. Ett exempel på ett uppsatt mål ifrån banken kan vara 

att företaget behöver visa god återbetalningsförmåga för att få krediter. 

 

Studiens resultat visar att finansiella och icke-finansiella nyckeltal utgör starka 

varningssignaler och kan användas som varningssignaler för att upptäcka risk för konkurs. 

Studiens resultat visar att bankens egen kreditrating är en viktigare varningssignal för att 

förutse risk för konkurs (se tabell 5, 9 och 10) än varningssignaler som utförs av revisorer. 

Det visades också i studiens resultat (se tabell 4, 5 och 10) att banker förefaller överlag ha 

bättre verktyg för konkursprediktion än revisorer då det framstår som att revisorer inte lyckas 

förutse konkurser i samma utsträckning som bankens egen kreditrating. Att ha ett 

välfungerande redovisningssystem som upptäcker brister inom företaget i tid kan vara första 

steget för att upptäcka risker för konkurs.  

 

 

 

5.2 Varningssignaler med hjälp av finansiella nyckeltal  
Resultaten visar starka och tydliga skillnader i medelvärdet mellan konkursföretag och 

verksamma företag redan tre år innan en konkurs uppstår. Signalerna blir starkare ju närmare 

konkursen närmar sig. Resultatet visar att 6 av 8 finansiella nyckeltal2  är signifikanta redan 

tre år före konkurs och kan signalera risk för konkurs. Studiens resultat visade att vissa 

finansiella nyckeltal har mer betydelse för att signalera risk för konkurs än andra. Framför allt 

ser vi att soliditet och likviditet skiljer sig mycket mellan konkursföretag och verksamma 

företag redan tre år före konkurs (se tabell 1, 2 och 3). Resultatet (se tabell 6-8) visade även 

att företag som har en hög soliditet och hög likviditet med stor sannolikhet kommer att vara 

verksamma medan en låg soliditet och låg likviditet varnar om att företaget kommer att gå i 

konkurs. Detta samband är alltså starkare ju närmare företaget närmar sig året då de går i 

konkurs. Soliditet och likviditet kan därför ha avgörande betydelse inom konkursprediktion 

bland finansiella nyckeltal. Detta stöds av tidigare forskning bland annat studier av Ohlson 

(1980), Anderson (2001), Engström (2002) och Svenson (2003). De övriga finansiella 

nyckeltalen som visade signifikanta skillnader kan vara betydelsefulla för att förutspå risk för 

konkurs. De övriga finansiella nyckeltalen signalera dock inte risk för konkurs i samma höga 

grad som soliditet och likviditet men kan användas inom konkursprediktion. Detta stöds även 

av tidigare forskare bland annat av Beaver (1966), Altman (1968), Homburg (2005) och 

Engström (2002). 

 

                                                 
2 Soliditet, likviditet, vinstmarginal, räntabilitet på sysselsatt kapital, avkastning på total kapital, kumulativ 

lönsamhet 
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Vårt resultat visade att två finansiella nyckeltal inte var signifikanta tre och två år före 

konkurs nämligen, räntabilitet på det totala kapitalet och kapitalets omsättningshastighet. De 

två finansiella nyckeltalen blir signifikanta ett år före konkurs (se tabell 1, 2 och 3) vilket 

innebär att de inte är tillräckligt bra för användningen av konkursprediktion utan framträder 

som varningssignaler i ett sent skede. Detta får även stöd av Altmans (1968) studie som 

visade att kapitalets omsättningshastighet var den enda variabeln som inte indikerade någon 

signifikant skillnad mellan verksamma företag och konkursföretag. Räntabilitet på total 

kapital är det andra finansiella nyckeltalet som inte var signifikant tre och två år före konkurs. 

Detta var oväntat då tidigare studier, bland annat Altmans (1968) studie visade att räntabilitet 

på total kapital skiljde sig i medelvärdet mellan konkursföretag och verksamma företag 

samtidigt som den var signifikant. Dessa skillnader kan bero på många faktorer bland annat 

företagsstorlek och livslängden för företaget kan vara avgörande, då stora företag som har 

varit verksamma en längre tid har hunnit samla på sig balanserade (kumulativ) vinster och har 

mycket kapital som går att återinvestera. Unga-, nystartade företag har inte hunnit samla på 

sig balanserade vinster och annat kapital därmed den låga räntabilitet. 

 

5.3 Varningssignaler med hjälp av icke-finansiella nyckeltal 
 

Anmärkningar i revisionsberättelser 

Icke-finansiell information som företagen ger i årsredovisningen utgör starka varningssignaler 

enligt resultaten då vi finner tydliga skillnader i revisionsberättelser mellan konkursföretag 

och verksamma företag (se tabell 4) redan tre år före konkurs. Vi ser ett tydligt mönster där 

revisionsanmärkningar på grund av ledningsbrister ökar i konkursföretagen ju närmare 

konkurs.  Detta innebär att ledningen inte vidtagit de åtgärder som enligt revisorn krävs för 

fortlevnad vilket kan ses som ledningsbrister. Resultaten visade även att trots 

revisionsanmärkningarna fanns det ingen signal från revisorerna om att företaget saknar 

möjligheten till fortlevnad. Detta resulterade till att de företag som inte korrigerade sina 

anmärkningar hamnade i konkurs. Utifrån detta förefaller utfärdandet av fortlevnad i 

revisionsberättelserna ha betydelse för konkursprediktion. Detta stämmer överens med 

Altman (1982) som menar att användarna av finansiella rapporter upplever att uttalandet om 

fortlevnad i årsredovisningar är en varningssignal för konkurs. McKee, (1988), Koh (1991), 

Raghunandan och Rama (1995) visar gemensamt i sina studier att ungefär 50 procent av de 

företag de undersökt inte inkluderar möjligheten till fortlevnad i sina finansiella rapporter. 

Detta leder till att företag har mer informationen än vad intressenterna har.  

Haron, Hartadi, Ansari och Ismael (2009) visar i sin studie att företag väljer att sända ut en 

missvisande bild om det ekonomiska läget för att kunna behålla intressenter, vilket även vi 

kan se i vårt resultat då trots flertal revisionsanmärkningar rapporteras ingen information om 

fortlevnad. 

 

Vårt resultat stämmer överens med ett antal andra studier som har gjorts inom området som 

visar att ledningsbrister kan vara en huvudorsak till varför företag misslyckas. Argenti (1976) 

menar att en svag ledning och styrelse leder till brister i ekonomifunktionen vilket i sin tur 

leder till konkurs. Detta ser vi i vårt resultat då det finns tydliga skillnader i anmärkningar i 

årsredovisningar mellan konkursföretag och verksamma företag.  Vi ser även att sambandet 

(se tabell 9) blir starkare ett år före konkurs och detta kan kopplas till de tidigare studierna. 

Anmärkningarna i revisionsberättelserna visar även att det går att förutse en konkurs (se tabell 

10). Newton (1985), Koponen (2003), Ooghe och Prijcker (2008) har samma syn och menar 

att brister i ledningen kan vara anledningen till att företag går i konkurs. Resultatet visar att 

viktig information kan hämtas i företagens årsredovisningar och revisionsberättelse, vilket 

stämmer överens med Dev (1974), Barnes och Brown (1981), Steele (1982) och Morris 
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(1998). Sheppard och Chowdhury (2005) har också samma syn som ovan nämnda forskare 

och menar att konkurs uppstår på grund av en process som kan bero på ledningsbrister dvs. 

när ett problem uppstår och ledningen inte löser det utan låter problemen bara byggas vidare.  

 

 

VDns kön 

Det vårt resultat visade var att VD:ns kön inte har någon betydelse för företagets fortlevnad. 

Vi finner inga skillnader i medelvärdet och det är heller inte signifikant (se tabell 5) mellan 

konkursföretag och verksamma företag som kan kopplas till VD:ns kön. När vi använde kön 

som kontroll variabel (se tabell 10) kunde ingen skillnad på sannolikheten för att förutse 

konkurs visas vilket innebär att kön inte har betydelse. Tidigare forskning visar att det finns 

olika uppfattningar om VD:ns kön där en del studier visar att kvinnliga chefer bidrar till 

mervärde och bättre avkastning inom företag vilket innebär mindre risk för konkurs (Nguyen 

& Faff, 2012; Soares, Marquis & Lee, 2011). Medan andra studier visar på att kvinnliga 

chefer associeras med ett minskat mervärde till företaget och mindre avkastning (Darmadi, 

2011; Minguez-Vera & Martin, 2011). Anledningen till varför vårt resultat skiljer sig från de 

tidigare studierna kan bero på att vi jämför konkursföretag med verksamma företag. 

 

 

Åldern 
Vårt resultat visar att åldern för VD, vilket avser omfattning av erfarenheten, har betydelse för 

att kunna förutspå konkurs. Resultatet visar tydliga skillnader i medelvärdet mellan 

konkursföretag och verksamma företag i VD:ns ålder (se tabell 5). När vi även använder 

åldern (se tabell 10) ökar den procentuella sannolikheten att förutse en konkurs. De stora 

skillnaderna mellan konkursföretag och verksamma företag kan förklaras genom att en ung 

VD inte har den kompetens och erfarenhet som förväntas behövas för att driva företag. När ett 

företag hamnar i en krissituation är det viktigt att företagen tar rätta beslut för att komma över 

krisen på bästa möjliga sätt. En ung VD kanske inte har erfarit kriser vilket innebär att det blir 

en svårhanterbar situation. Anledningen till att en ung VD försätter ett företag i konkurs kan 

ha sin grund i bristen på erfarenhet och kunskap om marknaden. Detta stöds av de tidigare 

studierna bland annat av Argenti (1976), Newton (1985), Ooghe och Prijcker (2008) som 

nämner att åldern kan kopplas till erfarenhet och att VD:ar som är unga inte har den 

erfarenhet och kompetens som krävs för överlevnad. Argenti (1976) utvecklar vidare i sin 

studie att unga VD:n kan ta beslut baserat felaktiga grunder. Det han menar är att de VD som 

är unga brukar ta hastiga beslut och inte förstår marknaden på den nivån man ska känna till 

för att klara av kriser och problem. 

 

 

Bankens kreditrating 

Resultaten visar att den tydligaste skillnaden mellan konkursföretag och verksamma företag 

är bankens egna instrument för bedömning av ett företags sannolika fortlevnad (se tabell 5 

och 10). Bankens egen kreditrating kan tydligt signalera risk för konkurs. Tabell 5 visar 

tydliga skillnader mellan konkursföretag och verksamma företag. Bankens egna instrument 

verkar fungera väl eftersom det skiljer sig väsentligt i medelvärdet mellan konkursföretag och 

verksamma företag och är signifikanta samt att F-värden är det högsta av alla varningssignaler 

(se tabell 5). Anledningen till varför bankens egna instrument fungerar bra kan vara på grund 

av kundkännedomen. Banken har både kundkännedom och den finansiella informationen 

vilket leder till att de får en helhetsbild av företaget vilket förenklar bedömningen av 

företaget. Fördelen med bankens egen kreditrating är att de träffar företagsledningen och 

genomför kundbesök vilket kan förstärka förtroendet för företaget. Förtroende är ett viktigt 
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begrepp som behövs mellan parterna. Det är utifrån förtroendet affärer går igenom mellan 

bank och företag. Bankens kreditrating är därmed en viktig varningssignal eftersom 

bedömning genom kreditrating innehåller inte bara finansiella nyckeltal utan även icke-

finansiella nyckeltal bland annat, ålder/erfarenhet och kundkännedom/förtroende. Detta kan 

kopplas till studierna utförda av Black och Cox (1976), Jensen och Meckling (1976) som 

förklarar varför banker och andra kreditbedömare är intresserade av att skapa ett instrument 

för att bedöma ett företags sannolika fortlevnadsförmåga. Intressenterna såsom banker skapar 

sina egna mätinstrument för att själva kunna avgöra företagens sannolika fortlevnad eftersom 

det framstår som vedertaget att revisorer inte signalerar risk för konkurs genom 

revisionsanmärkningar trots att det finns tydliga indikationer på konkurs (Black & Cox 1976; 

Jensen & Meckling 1976). Även detta ger stöd för vår studie då Black och Cox (1976), Jensen 

och Meckling (1976) visar i sin studie att banker och andra kreditbedömares egna instrument 

för bedömning av ett företags fortlevnad är mer tillförlitliga och fungerar bättre. Detta kan 

bero på att exempelvis banker har mer att förlora än revisorer, då de lånat ut krediter.  

 

Post-hoc analys 

Post-hoc testet genomfördes för att stärka kunskap och ge en förklaring till vad vi kommit 

fram till. 

Post-hoc analysen resulterade i att vi fick en förklaring till hur bankens varningssystem 

fungerar. Detta varningssystem rapporterar dagligen om händelser och förändringar i bolag 

som är kund hos banken. Detta är en viktig fördel eftersom de finansiella rapporterna 

uppdateras årligen medan varningssystemet varnar om förändringar dagligen.  

Banktjänstemännen anser att det viktigaste finansiella nyckeltalet är återbetalningsförmåga, 

vilket består av soliditet och likviditet. När ett företag är på väg mot obestånd är det extra 

viktigt att fokusera på likviditeten för att se hur betalningsflödet ser ut. 

Post-hoc analysen visar således stöd för vårt resultat då soliditet och likviditet var de två 

finansiella nyckeltalen som var starkast för att förutspå konkurs. Andra finansiella 

varningssignaler kan vara försenad lånebetalning, checkkrediter som dras maximalt hela 

tiden. Det finns även vissa andra finansiella nyckeltal som banken bör hålla koll på utifrån 

resultat- och balansräkningen. Rörelsemarginal från resultaträkningen och räntabilitet på eget 

kapital. 

 

Av de icke-finansiella nyckeltalen är revisionsberättelserna en viktig varningssignal. Det är 

viktigt att titta på revisionsanmärkningar om ledningsbrister för att få en uppfattning om 

företagets tillstånd. Det kan även vara bra att ha en dialog med revisorerna eftersom företagen 

kan få revisionsanmärkningar om ledningsbrister av misstag. Anmärkningar i 

revisionsberättelserna är den tydligaste varningssignalen för att förutspå en konkurs anser 

banktjänstemännen. Post-hoc analysen kan belysa värdet av att kunna mäta ledningsbrister 

med hjälp av revisionsanmärkningar. Banktjänstemännen argumenterade för att det är 

obligatoriskt i banken att banktjänstemän tittar på revisionsberättelserna. Detta ger stöd till 

vårt resultat eftersom vi hade starka skillnader i anmärkningar mellan konkursföretag och 

verksamma företag.  

 

Banktjänstemännen menar att VD:ns kön inte påverkar risken för konkurs. Det är överlag fler 

män än kvinnor som startar företag, därför blir det fel att jämföra. Detta stödjer vårt resultat 

stöd eftersom vi inte fann att kön har någon betydelse för konkurs. 

 

Post- hoc testet visar att VDns ålder kan dels ha betydelse för risk för konkurs eftersom 

statistiken visar att det är fler unga individer som startar bolag och att det är fler nya bolag 
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som går i konkurs i jämförelse till etablerade bolag. Samtidigt poängterar respondenterna att 

fokus inte helt ska ligga på hur gammal VD:n är utan också på hur länge hen varit med i 

branschen. Genom tid i branschen förvärvas kännedom och erfarenheter som behövs för att 

hantera olika problemsituationer som kan uppstå inom branschen. Respondenterna menar att 

en ung VD som har varit med i branschen under en längre tid och som är mer erfaren kan ha 

en bättre förståelse för branschen än en äldre VD som är ganska ny i branschen och saknar 

den kunskap som behövs för att hantera olika situationer som kan uppstå. Baserat på våra 

resultat tyder det på att Vd:ns ålder har betydelse för konkurs då studiens resultat visar att 

yngre VDar tenderar att hamna i konkurs i högre utsträckning än äldre VDar. Vilket stöds av 

post-hoc testet. 

 

Bankens egen kreditrating är något som är obligatoriskt i banken att genomföra. 

Banktjänstemännen måste bedöma företagen utifrån en skala 1-5. Det finns fyra olika 

aspekter som kan påverka denna bedömning. Kundkännedom och förtroende räknas som ett 

och samma och är starten till bedömningen. Betalningsförmågan är också en viktig aspekt 

eftersom banken alltid måste räkna med att få tillbaka sina pengar. Registret hos kronofogden 

är något banktjänstemännen följer väldigt noga för att se om det finns anledning till att inte ge 

krediter. Sista aspekten är säkerheter dvs. en fördelning mellan vad banken tar för risk och 

vad kunden tar för risk. Detta ger stöd för vårt resultat då bankens egen kreditrating gav den 

starkaste varningssignalen för konkurs.  

 

Post-hoc testet visar även att banken har ett eget varningssystem där det rapporteras dagligen 

om händelser och förändringar som uppstår i företaget som är kund hos banken. Det kan vara 

t.ex. sena betalningar och förändringar i styrelsen. 
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5.4 Reviderad analysmodell 
 

Utifrån den teoretiska referensramen och studiens empiriska analys kan det utläsas att det 

finns starka och signifikanta stöd som tyder på att risker för konkurser kan upptäckas med 

hjälp av samtliga hypoteser förutom hypotes 3c (se figur: 1). Studien finner inte stöd på att det 

finns signifikanta skillnader mellan konkursföretag och verksamma företag avseende VD:ns 

kön. Utifrån studiens resultat, kommer en reviderad analysmodell att utvecklas. 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resultatet i denna studie finner inget stöd för Hypotes 3b. Därför är den rött markerade. 

 

 

  

Finansiella nyckeltal 

Icke-finansiella nyckeltal 

 Bakgrund 

Icke-finansiella nyckeltal 
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Konkurs 
Hypotes 2a 

Hypotes 2b 

Figur 2 reviderad analysmodell 
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6. SLUTSATS  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, här reflekteras över studiens resultat och vad 

studiens bidrag är i området konkursprediktion. Vi presenterar även en avslutande diskussion 

och ge förslag till fortsatt forskning. 

 

Studien bidrar med ny kunskap om konkursprediktionen med hjälp av både finansiella och 

icke-finansiella nyckeltal då tidigare forskning har förbisett betydelsen av icke-finansiella 

nyckeltal. Den här studien visar i vilken utsträckning finansiella och icke-finansiella nyckeltal 

kan hjälpa till att förutse konkurs. Resultaten visar först och främst att det finns tydliga och 

starka skillnader mellan konkurs och verksamma företag där vissa nyckeltal har en bättre 

prediktionsförmåga än andra.  

 

Finansiella nyckeltal 

Redan tre år före konkurs kan 6 av 8 finansiella nyckeltal signalera risken för konkurs (se 

tabell 1). Ett år före konkurs kan samtliga undersökta finansiella nyckeltal i denna studie 

signalera konkurs (se tabell 3). Vissa finansiella nyckeltal bättre prediktionsförmåga än andra, 

soliditet och likviditet. De två finansiella nyckeltalen skiljer sig stort i medelvärden mellan 

konkursföretag och verksamma företag. Detta resultat är förståeligt då soliditet och likviditet 

indikerar ett företags betalningsförmåga på lång- och kort sikt. Det vill säga i bankens termer, 

återbetalningsförmåga. Soliditet och likviditet har således central betydelse för 

konkursprediktion.  

I tidigare studier fokuserades finansiella nyckeltal medan icke-finansiella nyckeltal i stort 

förbisetts. Därav bidrar vår studie till denna brist genom att denna studie har undersökt icke-

finansiella nyckeltal. 

 

Icke-finansiella, revisionsanmärkningar 

Genom att undersöka anmärkningarna i revisionsberättelserna fick vi fram information om 

ledningsbrister. En bristande ledning karakteriseras av passivstyrning av organisationen och 

okunnig ledning vilket kan resultera till anmärkningar. Trots att flera företag hade flertal 

anmärkningar fanns det ingen dokumentation om företagens risk för konkurs, vilket 

resulterade till att de hamna i konkurs ett och/eller två år efter. De företag som hade fått 

revisionsanmärkningar och korrigerat dessa året efter hade en större chans att vara fortsatt 

verksamma vilket visar ambitionen att överleva. De företagen som inte korrigerade 

revisionsanmärkningarna och bara fyllde på med fler anmärkningar hamnade senare i 

konkurs. Vi fick även det bekräftat av banken att det är obligatoriskt för banktjänstemännen 

att titta på revisionsberättelser och revisionsanmärkningar.  

 

Icke-finansiella, kön 

Våra resultat visade att VDns kön inte hade någon betydelse för att förutspå konkurs vilket 

stämde överens med det vi förväntade oss. Detta stöds även av post-hoc analysen då 

banktjänstemännen argumenterade för att VDns kön inte har någon betydelse för konkurs. 

 

Icke-finansiella, ålder 

Det visar sig i vårt resultat att åldern på VD:n har betydelse (se tabell 5). Resultat visar att 

yngre VD:n tenderar mer till att försätta företag i konkurs och anledningen till detta kan vara 

att de inte har tillräcklig med erfarenhet och kompetens. Erfarenheter leder till kompetens som 

i sin tur underlättar att hantera problem och kriser. De äldre VD:arna har varit med en längre 

period vilket innebär att de har goda erfarenheter för fortlevnad. En ung VD som har varit 

med i branschen ett bra tag och har erfarenhet av kriser samt andra svårhanterbara situationer 
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kan anses vara erfaren vilket även stöds även av Ooghe och Prijcker (2008)  och post-hoc 

analysen. Ålderns betydelse kan eventuellt vara mer betydelsefull för att förutspå konkurs om 

den preciseras som ”åldern inom branschen” dvs. hur lång tid VD:n har varit verksam i 

branschen.  

 

Icke-finansiella, bankens egen kreditrating 

Bankens egen kreditrating gav de tydligaste varningssignalerna för konkurs. Det innebär att 

bankens verktyg för att bedöma sina företagskunder är viktiga för att kunna förutspå konkurs.  

En anledning till att banker bedömer företagen så pass bra kan bero på flera års 

kundkännedom och de finansiella rapporterna. D.v.s. att företagen har varit kunder hos 

banken en längre period och därefter har banken säkerligen fått en tydlig uppfattning om 

företagen och deras struktur. De företagskunder som har varit kund hos banken en kortare 

period bedöms oftast med högre risk enligt den information vi fick ifrån banken. Detta beror 

på att banken inte har tillräcklig med kundkännedom vilket innebär att de inte har tillräcklig 

förtroende för kunden.  

 

Forskningsfråga: Vilka faktorer kan utgöra stöd i kreditbedömningar som banker gör i syfte 

att identifiera varningssignaler för konkurser bland sina kunder? 

 

Resultatet visade att finansiella och icke-finansiella nyckeltal kan ge stöd för att prediktera 

risk för konkurs. De viktigaste finansiella nyckeltalen som kan förutspå risken för konkurs är 

soliditet och likviditet. De viktigaste icke-finansiella nyckeltalen som kan förutspå risken för 

konkurs är revisionsanmärkningar, åldern på VD och bankens egen mätinstrument, 

kreditrating.  
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6.1 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning   
Resultatet i denna studie visar på att varningssignaler från revisorer är mycket svaga eftersom 

trots flertal revisionsanmärkningar saknades det information om fortlevnad i 

revisionsberättelsen medan bankens egen kreditrating har i mycket högre utsträckning 

möjlighet att förutspå konkurs. En konsekvens av avsaknaden av varningssignaler genom 

revisionsberättelserna leder till att nya kompletterande system utvecklats där exempelvis 

banker har egna system eller att det bildas nya sidoordnade system som förser banker med 

information som varnar om risk för konkurs. Detta eftersom banker och andra intressenter har 

mycket mer att förlora än revisorer i fall en konkurs uppstår. Post-hoc analysen resulterade i 

att vi fick en förklaring till hur bankens varningssystem fungerar. Detta varningssystem 

rapporterar dagligen om händelser och förändringar i bolag som är kund hos banken. Detta är 

en viktig fördel eftersom de finansiella rapporterna uppdateras årligen medan bankens egna 

varningssystem uppdateras dagligen. Utifrån bankens varningssystem och kundmöten med 

företagsledningen har banktjänstemännen möjlighet till att göra en bättre kreditbedömning 

eftersom de får en överblick genom dagliga uppdateringar. Kundmöten leder till bättre 

kundkännedom vilket kan öka förtroendet mellan banken och företaget.  

 

Revisorerna har ett stort ansvar och har en direkt avgörande roll för att upptäcka risker för 

konkurs, men våra resultat visar att revisorer inte signalerar möjligheten till fortlevnad trots 

flertal revisionsanmärkningar. Revisionsberättelserna visade att redan tre år före konkurs 

fanns det betydligt fler revisionsanmärkningar i konkursföretag gentemot verksamma företag 

vilket kan ses som varningssignal. Det kan vara vedertaget att revisorerna inte signalerar risk 

för konkurs trots att det finns tydliga signaler. Detta leder till lägre transparens för intressenter 

såsom banker. Transparens är avgörande inom revisionsbranschen och när revisorer väljer att 

vara mindre transparenta och inte varna om de risker som finns, drabbas förtroendet som 

allmänheten har gentemot revisorer. När förtroendet skadas utvecklar banken sina egna 

varningssystem för att få relevant information, vilket bekräftas av post-hoc analysen. Andra 

intressenter såsom leverantörer och/eller kunder kan drabbas på grund av transparensbristen 

inom revision. Med transparens inom revision menas i denna studie att revisorer behöver vara 

mer öppna med att kritisera företag och uttala sig om huruvida företag har möjligheten till 

fortlevnad då det finns flertal anmärkningar i revisionsberättelser som visar att företag 

uppvisar stor risk för konkurs. Därför behövs det vidare forskning om hur revisionsbranschen 

kan öka transparensen.  

 

Tidigare forskning har fokuserat mer på de finansiella nyckeltalen för att prediktera konkurs. I 

denna studie har vi fokuserat på både finansiella och icke-finansiella nyckeltal. Ett intressant 

område som skulle kunna leda till fortsatt forskning är att enbart undersöka betydelsen av 

icke-finansiella nyckeltal. Våra resultat visade att de icke-finansiella nyckeltalen signalerade 

risk för konkurs redan tre år tillbaka vilket även banktjänstemännen bekräftar. Har de icke-

finansiella nyckeltalen bättre prediktionsförmåga än de finansiella nyckeltalen för att förutspå 

konkurs? 

 

Praktiska implikationer 
Trots att konkurser är ett ämne som har diskuterats väldigt länge både internationellt och i 

Sverige, förekommer att konkurser kommer som en överraskning för intressenter och det får 

stora negativa konsekvenser för människor som har en koppling till företaget. Allt från de 

anställda som går miste om sina jobb och banker som inte får tillbaka sitt utlånade kapital. 

Medan tidigare studier har fokuserat på konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal 

finns det ett fåtal studier som behandlar konkursprediktion med hjälp av icke-finansiella 

nyckeltal, varav denna studie är en av dem. 
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Resultaten från denna studie har bidragit med en bättre förståelse kring konkursprediktion 

med hjälp av icke- finansiella nyckeltal. Denna studie bidrar specifikt med en bättre förståelse 

om varningssignaler för en förestående konkurs som kan utläsas ur revisionsberättelserna i 

form av anmärkningar. Ett annat bidrag med denna studie är en förståelse om vilken betydelse 

bankens eget kreditratingsystem har för konkursprediktion då bankens kreditrating visade sig 

vara den starkaste varningssignalen för att prediktera konkurs. Denna studie har ett praktiskt 

bidrag för intressenter som är beroende av årsredovisningar för att fatta väl grundade beslut. 

De kan med hjälp av de nyckeltal som i denna studie identifierats som viktiga 

varningssignaler på ett snabbare och säkrare sätt upptäcka varningssignaler för konkurser. 

Studiens resultat kan specifikt användas av banktjänstemän i sina arbeten med 

kreditbedömning av företag. 
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