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Sammanfattning 

 
Titel                        Prediktion av konkurser och betalningssvårigheter. 

Kurs                        Kandidatuppsats i Företagsekonomi ,15 hp  

Författare                Linus Enkulla  

                               Yasmin Nasradin  

Handlare                 Ogi Chun

 

Syfte                        Syftet är att undersöka prediktionsförmågan för Byströms 
marknadsbaserade modell på den svenska marknaden och jämföra med 
den klassiska redovisningsbaserade Ohlsons logiskt modell. 

 

Metod                       Studien tillämpar kvantitativ metod vid insamling av data och resultatet 
från modellerna analyserades med hjälp av CAP-kurva och AR för att 
kunna jämföra de olika modellernas träffsäkerhet. Typ 1 och Typ 2 fel 
har definierats som två kategoriserings mått för att urskilja två typer av 
fel som modellerna kan uppvisa.  

 

Studiens resultat       Resultatet visat att både Byström och Ohlsons modell beräknade hög 
grad av Typ 1 fel och få antal Typ 2 fel. I jämförelse med varandra har 
Byström marknadsbaserade modell en bättre predikationsförmåga än 
Ohlsons modell utifrån CAP-kurvan. Om modellerna används mer än 1 
år innan konkursen uppvisar båda modellerna ett resultat som inte 
tillförlitligt med en låg träffsäkerhet. 

 

Nyckelord                Konkurs, obestånd, marknadsbaserade, redovisningsbaserade, Merton 
default model, Ohlsons logistik modell. 

  

 



	
	

	

Abstract 

 
Title                         Prediction of bankruptcies and financial distress. 

Course                      Bachelor thesis in Finance, 15 ECTS 

Författare                 Linus Enkulla  

                                Yasmin Nasradin  

Advisor                   Ogi Chun

 

Purpose                    The purpose is to examine the predictability of Byström's market-based 
model on the Swedish market and compare it with the classic accounting-
based Ohlson's logical model. 

 

Method                    The study uses a quantitative method for gathering data and the results 
from the models were analyzed by using the CAP-curve and AR to be 
able to compare the accuracy of the two different models. Type 1 and 
Type 2 errors have been defined as two categorization measures to 
distinguish two types of errors that the models can exhibit. 

 

Results                     The result showed that both Byström and Ohlson's calculated high degree 
of Type 1 error and a few of Type 2 errors. In comparison with each 
other, Byström's market-based model have a better accuracy than 
Ohlson's model according to CAP-curve. If the models applied in more 
than 1 year before the bankruptcy, both models shows a result that is not 
reliable with a low accuracy. 

 
 

Keyword                 bankruptcy, insolvency, market-based, accounting-based, Merton's default 
model, Ohlson's logistics model
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet ges en definition av konkurs begreppet och vad som ska undersökas 
beskrivs i problemdiskussionen. Studiens frågeställning och syfte anges i kapitlet och vidare 
avslutas kapitlet med en avgränsning för det som kommer undersökas samt en disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Två begrepp som används inom forskning kring finansiellt misslyckande är konkurs och 
obestånd. Obestånd handlar om att ett företag har betalningssvårigheter och är den största 
anledningen till att ett företag går i konkurs. (Wong 2017). När ett företag upplever finansiellt 
obestånd betyder att företaget har svårt att betala sina finansiella skulder i tid (Charalambous 
et al. 2000). Finansiell obestånd är mer en dynamisk process och de flesta företag kan uppleva 
finansiell obestånd i fler år innan konkursen som gradvis inleds. Att ett företag går i konkurs 
definieras som när någon är oförmögen att betala tillbaka sina lån till någon annan inom en 
lång tid (Kronofogden 2018). Vid en konkurs i Sverige utmäts alla företagets tillgångar för att 
betala dess skulder (Kronofogden 2018). Efter en avslutad konkurs har företaget upphävts att 
existera och ingen kan kräva företaget på betalningar. 
 
Konkurser påverkar inte enbart banker och företaget som går i konkurs utan det skapar stora 
kostnader för bland annat investerare och anställda (Carter & van Auken 2006). Dessutom 
drabbas även kunder och försäkringsbolag. Kunder påverkas genom att tjänsten eller 
produkten uteblivs från företaget och försäkringsbolaget förlorar pengar vid 
försäkringsutbetalningar. Samhället mister även skatteintäkter och arbetslöshet samt sociala 
kostnader ökar. Leverantörerna kan vara de som förlorar mest vid en konkurs för att deras 
kundfordringar prioriteras bort. Leverantörerna får oftast betalt upp till femtio procent eller 
inget alls. Sedan sker det även en kostnad i förlorad försäljning och vinster för företaget 
(Warner 1997). Aktieägare har den lägsta prioritet att få tillbaka sitt investerade kapital vid en 
utmätning under konkurs. Det tillkommer även extra kostnader som till exempel kostnader för 
revisorer, jurister, arvoden och administrativa uppgifter. Anledningar till varför företag går i 
konkurs är dels för att företag saknar kunskap, har svårigheter med att få in nytt kapital i 
bolaget och lågkonjunkturer som drabbar företag negativt med exempelvis minskad 
försäljning (Carter & van Auken 2006). Saab Automobiles konkurs 2011 är ett exempel på en 
större svensk konkurs som har berört många. Efter en lång tid av ekonomiska svårigheter gick 
Saab Automobile i konkurs vintern 2011. Totalt var det cirka 3 000 anställda kring Trollhättan 
som förlorade sina jobb och blev arbetslösa (Sveriges Radio 2014). Saab slutade med 
tillverkningen det året och arbetarnas löner uteblev på grund av de ekonomiska problemen 
(Gatu 2014). 
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Året 1992 noterades flest antal konkurs i Sverige med totalt 18 867 stycken på grund av den 
svåra ekonomiska krisen mellan 1990-1994. Sedan dess har  antal konkurs dalat men steg i 
början av 2000-talet, men sjönk under de kommande åren. 2008 kom finanskrisen med en 
internationell lågkonjunktur som resulterade i att antal konkurser ökade. Sedan dess har 
antalet konkurser minskat fram tills 2017 då den positiva trenden vände och den har fortsatt 
under 2018 med flera drastiska månadsvis ökningar jämfört med tidigare år. (Dagens Industri 
2018). 
 
Under 2017 i Sverige gick totalt 6 394 stycken företag i konkurs (Ekonomifakta 2018). De 
branscherna som har haft det svårast och drabbats av mest konkurser är främst byggbranschen 
och hotell- och restaurangbranschen. Det är även de branscher där konkurser har ökat mest i 
procentandel under 2016–2017. Kreditexperten Richard Damberg påstår att anledningen till 
varför Sverige befinner sig i en negativ trend just nu är för att banker är restriktiva med 
kreditgivning (UC 2018). Bankerna är mer försiktiga med att låna ut pengar till mindre bolag 
vilket gör att många mindre företag inte kan finansiera sig (UC 2018). 

1.2 Problemdiskussion  

Förekomsten av ökat konkursfall bidrar till ett ökat intresse för att kunna prognostisera 
konkurser. Konkursprognostisering är ett område som har studerats mycket under senaste 30 
åren och har stor betydelse för alla bolag. Många forskare har försökt hitta en metod som kan 
på ett trovärdigt sätt förutse ett företags ekonomiska problem i god tid. De två främsta 
andleningar till varför konkursprognotiseirngs modeller är viktiga är att ge varningssystem för 
aktuell konkurs och för att vara ett hjälpmedel vid beslutsfattande för bland annat investerare 
och långivare (Dimitras, Zanakis & Zopounidis 1996). Det är viktigt för ett företag att få 
tidiga varningstecken om konkurs så att både myndigheter och institut kan vidta åtgärder 
innan en konkurs inträffar.  
 
Flera forskare har försökt förbättra varandras konkurs modeller och funnit nya variabler och 
nyckeltal som är betydande för en konkurs. Beaver (1966) introducerade univariat analys med 
finansiella siffror. Altman (1986) vidare utvecklade Beavers univariat analys till en 
multivariata analys (MDA-analys). Den fick namnet z-score och har varit en av de modellerna 
som har fått mest inflytande, samt replikerats flest antal gånger. Den lärs även ut i skolan 
inom ekonomi utbildningar i stora delar av världen. Z-score modellen har byggts vidare och 
anpassats till flera appliceringsområden, då Beavers modell bara var anpassad för tillverkande 
industriföretag i USA (Altman, Haldeman, Narayanan 1977 ; Taffler 1983 ; Altman 2000). 
Sedan Altmans z-score modell har många forskare producerat nya modeller och nya metoder 
för att förutse konkurser. 
 
En modell som utvecklades efter Z-score modellen var Ohlsons logistik modell (Ohlson 
1980). Ohlson tog hänsyn till tidigare forskning och ansåg att likviditet, företagets storlek, 
skuld och prestation var signifikanta med företagskonkurser. Modellen inhämtar finansiell 
information från bokslut och årsredovisningarna. Ohlson har försökt undvika problem som 
finns med MDA- analysen, exempelvis att MDA-analysen resultat är rankat ordinalt vilket 
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innebär att resultatet har lite intuitiv förklaring. Det innebär att resultatet som uppstår har 
ingen förklaring till vad som ledde till resultatet (Ohlson 1980). Därför delade Ohlsons upp 
sannolikheten att gå i konkurs i två grupper som gör det enklare att analysera till vad som 
påverkar konkurser.  
 
Med det sagt har konkurs modellerna både svaga och starka sidor, vilket gör de mindre 
användbara i praktiken. Det finns ingen forskare som har bevisat en fullständig korrekt modell 
för att prognostisera konkurser för alla olika tillfällen och företag. Grice och Dugan (2001) 
studerade begränsningar med den klassiska Ohlsons konkurs modell och konstaterar att 
modellen är tillförlitlig att tillämpa på företag inom industribranschen och mindre tillämpbar 
på icke-industriföretag. En begränsning som finns är att modellens noggrannhet minskar vid 
tillämpningar av olika tidsperioder. Det beror på att vi lever idag i ett annat finansiellt tids 
paradigm än vad vi gjorde för ca. 40 år sedan då Ohlsons publicerade sin studie. Det innebär 
att olika nyckeltal och vad som resulterar till en konkurs ändras med tiden och behöver 
uppdateras för att fortsatt vara relevant i tiden. Denna kritik har inte enbart Ohlsons modell 
fått utan de flesta klassiska konkurs modellerna har kritiserats för att baseras på paradigm för 
den tiden modellerna utvecklades (Till exempel: Zmijewski 1984; Altman 1986; Zavgren 
1983; Keasey och Watson; Altman 1995; Mossman 1998).  
 
Mer ingående nämner Platt och Platt (1990) att den ekonomiska miljön förändras med tiden 
och förändrar förhållandet mellan den beroende variabeln (konkurs) och de oberoende 
variablerna (finansiella förhållanden). De finansiella förhållandena kan exempelvis vara hög 
skuldsättning eller likviditet. Grice och Dugan (2001) menar att det finns faktorer som 
sannolikt inte är konstant med tiden. Faktorer som påverkar de finansiella förhållandena som 
kan förändras med tiden är exempelvis räntan, inflation, tillgänglighet till lån, företags 
strategier, teknologi och konjunkturer. Dessa faktorer kan påverka modellernas giltighet när 
de appliceras på andra tidsperiod än vid original studien. De klassiska modellerna bygger då 
exempelvis på dåtida beräkningar av inflation eller räntor som inte är aktuellt i nutiden.  
 
Enligt Grice och  Dugan (2001) är Ohlsons modell snarare användbar för att förutsäga 
finansiellt obestånd än konkurser. Modellen var utvecklad till att förutse konkurser, men i 
verkligheten är det inte klart om modellen specifikt är användbar till att identifiera företag 
som sannolikt att gå i konkurs eller om den är mer en generell modell till att identifiera 
företag som upplever finansiell obestånd. Företag som upplever finansiellt obestånd är mer 
troligt att i gå konkurs än andra företag, men behöver inte nödvändigtvis gå i konkurs. Grice 
och Dugan (2001) anser även att vid tillämpning av klassiska konkurs modeller på olika 
tidsperioder bör resultatet granskas med försiktighet. Det är därför nödvändigt att inte bara 
förstå användning av modellen men även förstå begränsningarna med dem (Grice & Dugan 
2001). 
 
Enligt många klassiska modeller går det inte att både vara ett ekonomiskt instabilt företag och 
inte hamna i konkurs. Misslyckande blir då åtskild, variablerna är icke-överlappande och det 
blir lättare att identifiera finansiellt obestånd för att variablerna är dikotomiska. Att 
variablerna är dikotomiska innebär att företaget klassificeras in i någon av de två grupperna, 
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konkursföretag eller icke-konkursföretag (Balcaen et al. 2005). Alla företag som upplever 
finansiellt obestånd kommer inte automatisk resultera i ett konkurs. Det finns de företag som 
upplever finansiella svårigheter men blir ett finansiellt stabilt företag igen efter en 
omstrukturering (Charitou et al. 2004).  De klassiska modeller speglar inte den riktiga 
finansiella världen av finansiellt obestånd och konkurser (Jackson & Wood 2013).  
 
Marknadsbaserade variabler såsom aktievärdet beaktas inte av många klassiska modeller, för 
att ett företag kan vara finansiellt stabil men även gå i konkurs på grund av oförutsedda 
händelser (Beaver, McNicols & Rhie 2005). Oförutsägbara händelser kan påverkar aktiepriset 
på marknaden men visas inte på årsredovisningar som innehåller äldre finansiell information. 
Om marknads variabler beaktas i tidigt skede blir det möjligt att förutse om ett företag 
kommer att gå i konkurs. Marknadsbaserade variabler reflekterar både det finansiella 
förhållandet just nu och även hur framtiden kommer se ut, till exempel med framtida 
avkastningar (Beaver, McNichols och Rhie 2005). Andra forskare som Agarwal och Taffler 
(2006) påstår att årsredovisningar är minst lika bra som informationen från marknaden för att 
en konkurs inträffar oftast efter flera år av misslyckande. Det innebär att tecken på konkurs 
kan beaktas på ett företags årsredovisningarna ett antal år innan konkursen.  
 
Företagets finansiella obestånd eller konkurs kan som nämnt ovan även förutses med hjälp av 
marknadsbaserade modeller. Denna metod har forskats mycket på senare tid och konkurrerar 
på riktigt med de redovisningsbaserade modellerna. Wong (2017) har visat att Robert 
Mertons-modell från 1974 kan förutse ekonomisk obestånd bättre än de klassiska 
redovisningsbaserade modellerna, då den inkluderar information om marknaden som är 
innehåller betydligt mer information. Mertons modell strukturerades utifrån Black-Scholes 
prissättningsmodellen för sälj- och köpoption. Mertons-modell har den högsta träffsäkerheten 
och tar även hänsyns till tidparadigmet som de andra bokslutsbaserade modellerna inte gör. 
Den tar hänsyn till kritiken från tidsparadigmet eftersom den innefattar beräkningar av 
företagets aktie volatilitet på årsbasis och inte innehåller några fasta förutbestämda variabler, 
som bland annat Ohlson modell bygger på (Hull et al. 2004).  
 
Jackson och Wood (2013) genomförde även en undersökningen med en jämförelse av 
tjugofem stycken modeller som kan förutspå konkurser. De fick resultatet att 
marknadsbaserade modeller har bättre träffsäkerhet än de redovisningsbaserade modellerna. 
Jackson och Wood (2013) anser även att om man både tar hänsyn till marknads- och 
redovisningsinformation kan det ge mer rikligare information som är mer värdefull än om 
bara en av de olika informationskällorna skulle tas med i beräkningen. 
 
Trots tidigare nämnd kritik mot de redovisningsbaserade modellerna finns även forskare som 
påstår att dessa är fortfarande acceptabla. Agarwal et al. (2007) visade i sin studie att 
redovisningsbaserade modeller används oftast av banker för att överväga konkurs- och 
betalningssvårighets risker, för att sedan sätta pris på ett lån. Agarwal och Taffler (2008) 
publicerade även studie ett år senare där de får resultatet att redovisningsbaserade modeller är 
mer träffsäkrare än marknadsbaserade modeller. Agarwal et al. (2007) hävdar att under den 
senaste 40 årsperioden är litteraturen av studier som testar och jämför marknadsbaserade och 
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redovisnings baserade modeller bristandet. Redovisningsbaserade modeller är prima facie 
vilket innebär att modellens prediktionsförmåga är accepterad som korrekt tills det kan 
bevisas tvärtom (ibid). Om dessa kan appliceras av banker betyder det att aktieägare och 
leverantörer kan utnyttja modellerna som ett verktyg. Informationen som modellerna avslöjar 
kommer att påverka enskilda aktieägares och även leverantörers beslut kring samarbete.  

1.3 Problemformulering  

De klassiska redovisningsbaserade modellernas aktualitet försämras för att den ekonomiska 
miljön förändras kontinuerligt och då förändras modellen användbarhet för olika tidsperioder. 
Det innebär att under vissa perioder kan vissa nyckeltal vara mindre/mer aktuella beroende på 
den rådande ekonomiska miljön. Dock visar Agarwal och Taffler (2008) att 
redovisningsbaserade modeller kan ha en bättre träffsäkerhet än marknadsbaserade modeller. 
Mot denna bakgrund vore det intressant att undersöka närmare på redovisningsbaserade och 
även marknadsbaserade modellernas applicerbarhet i den svenska börsmarknaden. I denna 
uppsats appliceras och jämförs Ohlsons (1980) modell, och Byströms (2006) modell som är 
en modifierad modell av Mertons (1974) som enbart behöver observerbara variabler .  
 
Frågeställning 
 

•  Hur träffsäker är Byströms modell i jämfört med Ohlsons att förutse 
företagskonkurs ett och två år innan konkursen inträffar på svenska 
börsföretag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka prediktionsförmågan för Byströms marknadsbaserade modell på den 
svenska marknaden och jämföra med den klassiska redovisningsbaserade Ohlsons logistik 
modell.  
 

1.5 Avgränsning 

Avgränsning för denna undersökningen är att fokus kommer läggas på företag i den svenska 
marknad. På grund av resurs och tidsskäl ska modellerna appliceras vid två tidspunkter under 
tidsperioden 2015-2017 för att studien avser att undersöka hur pass aktuella är modellerna på 
dagens samhälle. Företag i urvalet är eller var noterade i någon av de svenska börserna: Small 
Cap, First North, Mid Cap och NGN Nordic. Anledningen varför dessa marknader valdes är 
för att aktiekursen för dessa fanns tillgänglig via svenska databasen Börsdata.  
 

1.6 Disposition 
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Första kapitelet består av inledning av konkurs ämnet och diskuteras även problemet som ska 
undersökas. I nästa kapitel 2 redogörs det teoretiska bakgrunden som studien bygger på. 
Kapitel 3 innehåller en beskrivning av strategin som används vid datainsamlingen. I kapitel 4 
redovisas resultatet av datan, och slutsatserna finns i kapitel 5 och uppsatsen avslutas med ett 
diskussionsavsnitt.  
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2. Teori 
 

Teorikapitlet inleds med en historisk forskningsbakgrund inom ämnetområde. Kapitlet 
innehåller ytterligare genomgång av skillnaden mellan marknads- och bokförda-värden och 
en jämförelse mellan marknadsbaserade och bokslutbaserade modellerna. Kapitlet avslutas 
med en reodgörelse av Merton, Byströms och Ohlsons modell. 

 

2.1 Historisk forskningsbakgrund inom konkurs modeller 

Balcaena och Oogheb (2005) skriver att forskningen inom att förutspå konkurser har varit ett 
stort och populärt forskningsområde inom företagsekonomi de senaste 35 åren. Flera olika 
modeller har  utvecklats och har grundats i olika tekniker för att kunna förutse konkurser i 
verksamheter. De mest populära modellerna har varit de som har grundats i tvärsnitts metoder 
med statistik, vilket bland annat Altmans (1968) z-score är baserad på.  
 
Beaver (1966) bidrog med en konkurs modell som använde sig av finansiella siffror. 
Modellen är en univariat tvärsnittsanalys modell med olika nyckeltal från finansieringen. 
Nyckeltalen som behandlades i Beavers modell var soliditet, likviditet och räntabilitet. Utifrån 
univariat analys framställdes multivariat analys av Altman (1968) inom konkurs forskningen. 
Altman introducerade multipel tvärsnittsanalys (MDA) och formade z-score modellen som 
kunde appliceras på amerikanska tillverkningsföretag och inkluderade fler nyckeltal än 
Beavers modell. MDA tekniken delar in en observation i flera olika grupper  beroende på 
observationens karaktär. Efter det dras en linjärkombination av de karaktärerna som bäst 
beskriver skillnaden mellan grupperna. Z-score modellen går ut på att se vilka olika 
kombinationer av variabler som på bästa sätt kan förutse en konkurs. Baserat på Altmans z-
score modell har det genom åren uppstått stora mängder studier. Altman (1977) har bland 
annat utvecklat sin z-score modell med en justerad z-score modell vid namnet zeta-analys. 
Fram till 1980- talet har MDA tekniken inom att förutse konkurser varit den dominerande 
tekniken i forskningslitteraturen (Balcaena & Oogheb 2005). MDA tekniken har blivit mer 
ersatt av mindre krävande tekniker som exempelvis logaritm analys och sannolikhetsanalys. 
Ohlson (1980)  använde sig av logaritm analys som har varit en populär metod inom 
forskningen. För Ohlsons modell ges en mer utvecklande förklaring under kapitlet “Ohlsons 
logistik modell “vidare i teoriavsnittet. Sannolikhetsmodeller av bland annat Zavgren (1983) 
består av kombinationer av variabler som skiljer på företag som går i konkurs och som 
överlever. 
 
Genom teknologisk utveckling och förbättrad styrka hos datorer har det lett till flera olika 
metoder för att predicera konkurser. Under 1990-talet har en stor del av forskningen fokuserat 
på artificiell intelligens system med neurala nätverk, genetik och algoritmer (Jackson & Wood 
2013). Vi kommer inte använda några av dessa modeller på grund av metodens komplexitet. 
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Mer nyligen utvecklade modeller är kontingent modeller som är baserade på äldre 
optionsprissättning teori från Black och Scholes (1973) och Merton (1974). Kontingent 
modellerna bygger på marknadsbaserade information. Modellerna bygger på antagandet att 
företagets aktieägare har en europeisk köpoption på företaget. Lösenpriset är den summan 
som behövs för att avlösa skulden. Tiden till mognad eller utgångsdatumet av skulden är då 
tiden då betalningssvårigheter kan uppstå. Vid utgångsdatumet kan aktieägarna antingen 
avlösa sig skulden om tillgångarna överstiger skulderna eller gå in i betalningssvårigheter om 
tillgångarna underskrider skulderna. Kontingent metoden visar på sannolikheten för 
betalningssvårigheter för ett enskilt företag. Flera forskare på senare tid har byggt sina 
modeller på optionsprissättning, två av dessa är Bharath och Shumway (2008) och Hillegeist, 
Keating, Cram och Lundstedt (2004) 

2.2 Skillnaden mellan marknads- och bokförda värden 

Marknadsvärdet är priset på företagets tillgångar på marknaden och skiljer sig oftast från det 
bokförda värdet. Enligt Edvinsson (1997) finns det ett stor gap mellan marknads och bokförda 
värden av företagets tillgångar, där marknad priset är oftast betydligt högre än bokförda. I 
Figur 1 visas en förenklad illustration av marknadsvärdet som utgörs av flera komponenter. 
Ytterligare har Edvinsson (1997) konstaterat att det gapet är ett “doldt värde” som kallas för 
intellektuellt kapital och är den första komponent i marknadsvärdet. Intellektuellt kapital 
består av humankapital och strukturkapital och dessa är de avgörande aspekterna vid 
företagets värdering. Det är en användbar indikator vid jämförelse av olika företag och gör det 
lättare att värdera företags mjuka tillgångar. Det leder till att det intellektuella kapitalet blir 
lika viktigt som det finansiella kapitalet. Humankapital avser de anställda och kopplas bland 
annat till deras kompetens, engagemang och motivation till arbetet. Humankapital ägs inte av 
företaget utan inhyrs och försvinner när personalen slutar jobba för företaget. Strukturkapital 
skiljer sig eftersom det ägs av företaget men är osynligt i bokföring. Strukturkapitalet handlar 
främst om det innovativa kapitalet, relationer till intressenter och organisations infrastruktur. 
Trots att det intellektuella värdet är dolt och inte lika synligt i bokföring som de hårda 
tillgångar kan investerare söka sig efter denna informationen. Chen et al. (2005) har i sin 
studie visat att företag med bättre intellektuellt kapital värderas högre av investerare, vilket 
leder till att skillnaden mellan deras bokförda och marknadsvärde blir större. Intellektuellt 
kapital genererar lönsamhet på lång sikt och ökar omsättningstillväxten. De valda modellerna 
i denna studie är marknadsbaserade och bokslutbaserade modeller, samt skillnader mellan 
dessa värden kan komma. Marknadsvärdet ger generellt bättre bild av verkliga händelser 
jämfört med redovisningsuppgifter enligt Chen et al. (2005). 
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Figur 1. Illustration av marknadsvärdet. Edvinssons (1997). 

2.3 Redovisning- och marknadsbaserade modeller 

Som tidigare nämnt var en av de första som utformade en modell som utvärderade företagets 
prestation Altman (1968). Han använde multidiskriminant analys där olika finansiella och 
ekonomiska mått utvärderades. Det resulterade i en modell som baserar sig på 
redovisningsdata och ha blivit den modellen som haft mest utbredning inom konkurs 
forskning. Sedan dessa har många andra forskare använt sig av redovisningsdata för att 
förutse konkurser. Enligt Wu et al. (2010) är de mest  populäraste konkurs modellerna som är 
baserade på redovisningsdata: Beaver (1966) Altman (1986), Ohlson (1980) och Zmijewski 
(1984). Sedan har det uppstått fler konkurs modeller som baseras sig på finansiella data från 
marknaden. Två studier som redogör nya marknadsbaserade konkursmodeller som har 
refererats mest inom forskningen är Shumway (2001), Hillegiest, Keating och Cram (2004). 
 
De redovisningsbaserade modellerna mäter vanligtvis likviditet, skuld och lönsamhet. Dessa 
modeller anser att ett företag kommer gå i konkurs när likviditeten är låg, lönsamheten är låg 
och när skulden överstiger företagets eget kapital (Wu et al 2010). 
 
Beaver, McNichols och Rhie (2005) anser att det finns tre anledningar till varför 
marknadsbaserade variabler kan vara värdefulla för att förutspå konkurser. Det första är att i 
marknadspriset reflekteras en stor mängd blandad information. Priset baseras på bland annat 
vilket finansiellt förhållande företag har just nu och hur framtiden kommer se ut för företaget, 
exempelvis för företagets framtida kassaflöden. Det andra är att marknadsbaserade variabler 
kan mätas vid vilket tillfälle som helst. Redovisningsdata är tillgängligt bara en gång i 
kvartalet och oftast för de flesta företagen bara årsviss då årsredovisningen publiceras. Det 
tredje är att marknadsbaserade variabler kan ge en direkt mätning av volatiliteten. Dessa är de 
främsta anledningarna till varför marknads variabler har bättre förmåga att förutse konkurser 
än om man skulle använda en modell med enbart redovisningsdata (Beaver et al 2005).  
 
Fler forskare som har jämfört marknadsbaserade- och redovisningsbaserade modeller är bland 
annat Agarwal och Taffler (2006). De jämförde olika modeller på data från brittiska 
börsnoterade bolag mellan åren 1985-2001. De kom fram till att anledningarna för att välja en 
redovisningsbaserad modell är för att: (1) konkurser händer inte plötsligt utan är ett resultat av 
flera år av misslyckade prestationer, därför är redovisningsdata bra för att ta reda på företagets 
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finansiella ställning. (2) Företagets låneavtal är oftast baserade på redovisnings siffror och den 
informationen är påverkad av företaget finansiella ståndpunkt. En annan fördel med 
redovisningsbaserade modeller är att det oftast är lättare för allmänheten att finna data för i 
jämfört med marknadsdata som inte alltid är tillgänglig. 
 
Agarwal och Taffler (2006) ger även kritik till de redovisningsbaserade modellernas validitet 
för att (1) redovisningsdata representerar dåtida prestationer som gör dem oanvändbara för att 
förutspå konkurser. (2) Konservatism och historiska kostnader påverkar redovisning vilket 
innebär att tillgångens riktiga värde kan skilja sig åt från bokslutsvärdet. (3) Redovisnings 
siffror kan även lätt manipuleras och korrigeras så att den finansiella ställningen ser bättre ut 
än i verkligheten. 
 
Fastän Agarwal och Taffler (2006) kritiserar redovisningsdata på olika punkter så får de 
resultatet av att redovisningsbaserade modeller, som bland annat Altmans (1968) z-score 
modell, har en signifikant fördel över marknadsbaserade modeller. De marknadsbaserade 
modellerna som Agarwal och Taffler använde vid jämförelsen var modeller från Hillegeist et 
al. (2004) och Bharath och Shumway (2004). Z-score hade en träffsäkerhet på 79% och de 
andra på respektive 68% och 73 % 
 
Jackson och Wood (2013) genomförde en jämförande undersökning av tjugofem olika 
modeller som skulle kunna förutspå konkurser. Resultatet de fick fram är att redovisnings 
baserade modeller hade en lägre träffsäkerhet än marknadsbaserade modeller. Anledningen 
varför redovisningsbaserade modeller presterade sämre var för att undersökningen utfördes 
under tidsperioden 2000-2009 då världen stod inför stora globala finansiella problem. 
Eftersom redovisningsdata är historiskt och inte reflekterar nuvarande finansiella läge, inte 
ens när redovisningen publiceras, så har redovisningsbaserade modeller svårare att förutse 
konkurser under perioder med osäkerhet och globala ekonomisk problem. Därför är 
marknadsbaserade modeller att föredra för att informationen är daglig enligt Jackson och 
Wood (2013). 
 
Generell kritik som både marknadsbaserade och redovisningsbaserade modeller har fått är att 
de enbart är tillförlitliga för att förutse konkurser för korta tidsperioder (Du Jardin 2015). 
Konkursmodeller presterar oftast sämre vid beräkning längre än två år innan konkursen och 
då kan i vissa fall träffsäkerheten inte vara bättre än att singla en slant (ibid). En anledning är 
för att företag kan ha olika strategier innan en konkurs vilket kan förklara att vissa företag 
visar tydliga varningssignaler i tidigare skedde än andra företag (D’Aveni 1989). Ett exempel 
är att ett företag döljer sina finansiella svårigheter i sin årsredovisning genom att korrigera 
eller manipulera siffror till en mer positivare finansiell ställning (ibid). 
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2.4 Valda modeller för studien 

2.4.1 Mertons modell 

Under 1974 utvecklade Robert Merton en strukturell modell som baseras på Black-Scholes 
prissättningsmodell för sälj- och köpoption. Mertons modell är strukturell för att den anger 
förhållandet mellan risken för betalningssvårigheter och företagets kapitalstruktur. Modellen 
beräknar sannolikheten att ett företag kommer ha betalningssvårigheter i framtiden. Denna 
förväntade sannolikhet benämns som “Default”, dvs att företaget ställer in betalningen på 
skulden. Merton förutsätter att företagets eget kapital är en europeisk köpoption på företagets 
tillgångar med en löptid (T) och lösenpriset motsvarar skuldens nominella värde. Detta 
möjliggör tillämpning av formeln i Black-Scholes prissättningsmodell för optioner (Merton 
1974). 
 
Modellen antar att ett företag utfärdar två klasser av värdepapper: eget kapital och skuld. Eget 
kapital erhåller inga utdelningar och skulden är en nollkupong där återbetalning av skulden är 
utlovat vid tidpunkten T. Om företagets tillgångsvärdet är mindre än den utlovade 
återbetalning vid den givna tidpunkten T, innebär att företaget kommer ha 
betalningssvårigheter (dvs. default). Vidare får långivaren värdet av företagets tillgångar och 
aktieägare får ingenting. Däremot om företagets tillgångsvärdet överstiger den utlovade 
betalningen på skulden vid tidpunkten T, betyder att långivaren betalas och aktieägare erhåller 
återstående tillgångsvärdet. När skulderna är betalda så har aktieägare rätten till företagets 
tillgångar (Merton 1974). 
 
Modellen utgår från åtta antagande och många av dessa antagande är inte nödvändiga för att 
modellen ska kunna användas (Merton 1974). 

1) Perfekt marknad:  Kapital marknaden är smidig vilket innebär att 
transaktionskostnader eller skatter existerar inte. 

2) Kontinuerlig handel. 
3) Arbitrage möjligheter finns inte. 
4) Den riskfria räntan är konstant. 
5) Inga konkurskostnader existerar. 
6) Ett företag utfärdar endast nollkupongsobligationer till en given förfallodag T. 
7) Tillgångar är lognormal distribuerade vilket innebär att tillgångensvärde fastställs av 

utfallet i ett slumpmässig försök. 
8) Tillgångar följer den geometriska Brownian rörelsen (GBM) : det innebär att vid 

jämna mellan kan tillgångerna uppvisa samma värde. 
 
2.4.1.1 Beräkning av sannolikheten för betalningsvårigheter 
 
Merton (1974) räknar fram marknadsvärdet och volatilitet på bolagets tillgångar genom sin 
modell. Han illustrerar sambandet mellan bolagets tillgångar och aktier på följande sätt:  
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𝑉! = Marknadsvärdet av företagets aktier 
𝑉!=  Marknadsvärdet av företagets tillgångar 
D  = Marknadsvärdet av företagets totala skulder 
(T-t) = Tid kvar till bolagets skuld ska betalas 
r = riskfria räntan 
N(*) = Kumulativ normalfördelning  
𝑑!= In( 𝑉!/D) + (r + (½) x variansen av a)(T-t)   / (standardavvikelse A) x (𝑇 − 𝑡)  
𝑑! =  d1- (standardavvikelse A) x  (𝑇 − 𝑡) 
 
Modellen förutsätter att ett företag har en enkel kapitalstruktur som består av deras tillgångar 
och skuld. Volatilitet i avkastning på företagets tillgång beskrivs som  𝜎! och företagets eget 
kapital som  𝜎!. Genom dessa definitioner formuleras förhållandet mellan volatilitet på 
bolagets eget kapital och tillgångar:  
 

 
 
Distans till betalningssvårigheter (Distans to Default, DD) är en beräkning som används för ta 
reda på sannolikheten för betalningssvårigheter. Det värdet som anges hur många 
standardavvikelser företaget är från betalningssvårigheter. Ju högre DD värde blir, desto 
mindre är sannolikheten att ett företag kommer ha betalningssvårigheter.  
Tre följande aspekter av information behövs vid beräkning av DD: I) tillgångs 
marknadsvärdet , II) Volatilitet i företagets tillgångar (tillgångsrisk), III) Bokförda värdet av 
företagets skulder, Dvs värdet av ovan (1) 𝑉! och (2) 𝜎!.  
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DD formuleras på följande sätt: 
 
 

 
 
 
2.4.1.2 Den modifierade Merton default modell av Byström 
 
I studien kommer vi att utgå från “The Modified Merton Default-model” som Hans Byström 
utvecklade under 2006. Det är en förenklad version av Mertons original default modell. Den 
enda skillnaden i denna förenklade modell i jämfört med Mertons originalmodell är att den 
innehåller lätt kalkylerade variabler i det sista steget, DD (3), vilket gör att man inte behöver 
lösa ut okända variabler (Byström 2006).   
 
 
Byström (2006) föreslår istället tre följande antagande: 
 
 

1. Drift Termen (r- 0.5 𝜎!!)(T-t) antas vara “liten”. Han motiverar detta antagandet 
genom att i praktiken är drift termen oftast mindre än variabeln ln(𝑉! / D ). I empiriska 
studier har man kommit fram till att det är svårt att beräkna värdet av drift takten hos 
aktier och tillgångar. Följaktligen antas drift termen lika med noll. 

 
 

2. Variabeln 𝒩 (𝑑!) antas vara “nära” ett. Detta antagande grundar sig på observationen 
då under exceptionella fall är marknadsvärdet på företagets tillgångar ((𝑉! ) lika stor 
som det bokförda skulden (D). Det innebär då att optionen är “at the money”. Således 
blir 𝒩 (𝑑!) avskilt från ett, vilket betyder att volatiliteten i underliggande tillgång är 
extrem hög. 

 
 

3. Skuldsättningsgraden (D/𝑉!)räknas fram genom att anta värdet av skulden från 
bokföringen. Bokförda värdet av skulden ska användas som “default barrier” och inte 
marknadsvärdet av skulden. Detta anser Byström är rimligare för att vid tidpunkten T 
betalas det bokförda skulden och inte marknadsvärdet av skulden.  

 
Man förkortar uttrycket för DD (3) genom att ta bort skuldens livslängd och anta istället att 
löptiden för skulden är 1 år. Den första termin omformuleras till nedanstående: 
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Om man utgår från första antagandet att drift termen 𝒩 (𝑑!) är “nära” ett och ersätter 𝜎! i steg 
(2) till

!! !!
!!

, uttrycks i följande: 

 
I den här sista steget förenklar man DD ytterligare genom att lägga till det sista antagandet, att 
skuldsättningsgraden L= D/𝑉!: 

 
Skuldsättningsgraden L, kan formuleras om till  !

!!!!
 och innebär att man tar det bokförda 

skulden som är observerbar och i nämnaren läggs till marknadsvärdet på företagets eget 
kapital för att få fram marknadsvärdet på företagets tillgångar (Byström 2006). Denna sista 
ekvationen är den slutgiltiga och klar för applicering. 
 
Det slutgiltiga värdet som vi får ut av Byströms “Distans to Default” är givet i 
standardavvikelse som företaget är ifrån en konkurs. Ju större värdet är ju längre är företaget 
ifrån en konkurs och ju mindre är sannolikheten för att gå i konkurs. Merton (1974) antar även 
att avkastningen är normalfördelad och använder antal standardavvikelser för att beräkna 
sannolikheten för konkurs. Detta värde är approximerat och för att göra värdet mer till en 
explicit sannolikhet kan vi förändra värdet av sannolikheten till procent form. Vasiciek-
Kealhofer (1989) vidareutvecklade Mertons DD värde till en mer explicit sannolikhet. 
Vasiciek-Kealhofer (1989) la till ett steg efter Mertons (1974) slutgiltiga DD värde som heter 
Estimated Default Frequency (EDF). I studien förlängs Byströms DD värde genom att 
beräkna sannolikheten för att hitta ett värde som är extremare än z-värdet. För att beräkna 
detta används funktion NORM.S.FÖRD i Microsoft Excel 2016. Denna funktionen hittar ett 
värde som är mindre än z-värdet (DD-värdet). Funktionen antar att alla företag följer en 
standardiserad normalfördelning med medelvärde 0 och standardavvikelsen 1. Funktionen 
underlättar arbetet för att undvika att använda en tabell med standardiserade 
normalfördelningen. 
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2.4.2 Ohlsons logistik modell 

Ohlson genomförde en undersökning för tidsperioden 1970-1976 i syfte att utforma en nya 
konkursprognostisering modell som skulle prestera bättre än tidigare forskares modeller, 
exempelvis Beaver (1966) och Altman (1968; 1973). Ohlson valde att undersöka tidsperioden 
1970-1976 för att väldigt få forskare hade använt denna tidsperiod som undersökningsmaterial 
och de som hade gjort det hade inte genomfört en stor generaliserbar undersökning (Ohlson 
1980). Hans urval inkluderade 105 företag som hade gått i konkurs och 2 048 företag som inte 
hade gått i konkurs, av alla dessa var alla industriföretag. Undersökningen genomfördes 
enbart på amerikanska företag. Utifrån tidigare forskning hade Ohlson identifierat 4 stycken 
variabler som de flesta studierna har visat signifikant med företags misslyckande. Dessa 4 
olika variabler är företagets storlek, likviditet, skuld och prestation. Utifrån dessa har Ohlson 
konstruerat 9 stycken mått som mäter om företaget hamnar i konkurs: 
 
Y = −1.3 − 0.4X1 + 6.0X2 − 1.4X3 + 0.1X4 − 2.4X5 − 1.8X6 + 0.3X7 − 1.7X8 − 0.5X9 
 
X1 = log(Totala tillgångar/Prisindex för bruttonationalinkomst) 
X2 = Totala skulder/Totala tillgångar 
X3 = Rörelsekapital/Totala tillgångar 
X4 = Kortfristiga skulder/Omsättningstillgångar 
X5 = 1 om totala skulderna överstiger totala tillgångar, om tvärtom = 0  
X6 = Nettoinkomst/Totala tillgångar 
X7 = Kassaflöde från operationell verksamhet/Totala tillgångar 
X8 = 1 om nettoinkomst var negativ för de senaste två åren, annars 0 
X9 = Förändring i årets resultat (NIt - NIt-i)/(NIt + NIt-i),  där N1t är årets resultat 
Y = Totalt index. 
 
Ohlson kom fram till i sin studie att om värdet Y överstiger 0,038 så finns det en risk för 
konkurs. 
Y> 0,038 klassas företaget som att det går i konkurs. 
Y< 0,038 klassas företaget som friskt. 
 
De sex första variablerna valdes av Ohlson för att de var mest frekvent använda i tidigare 
litteratur. Uppdelningen består av fyra likvida mått, två vinstmått och tre skuldmått. I Ohlsons 
original studie får han fram att dessa 9 variabler för att mäta konkurser har en träffsäkerhet på 
över 92 % på industri företagen i USA. 
 
Ohlson (1980) kom fram till i sin studie att fyra stycken olika mått var signifikanta för ett år 
innan konkursen inträffade. Dessa olika var: 

• Företagets storlek = log(Totala tillgångar/ BNP-index) 
• Finansiella strukturen = (Totala skulder/ Totala tillgångar 
• Företags prestation = ( Årets resultat/Totala tillgångar) 
• Likvida medel = ( Rörelsekapitalet/ Totala tillgångar) och (Kortfristiga 

skulder/Omsättningstillgångar) 



	 16	

 
Ohlson (1980) menar att modellen är relativt simpel att använda och kan vara användbar vid 
praktiska tillämpningar. Datan som behövs är lätt att finna i finansiella databaser. En nackdel 
med modellen är även att den inte tar hänsyn till data från marknadstransaktioner av 
företagen. Ohlson förslår även att marknads data skulle kunna förbättra hans model (Ohlson 
1980). 
 
Grice och Dugan (2001) utvärderade Ohlson modell och även Zmijewski (1984) 
sannolikhetsmodell om dessa kunde förutse konkurser med data över olika tidsperioder, 
industrier och finansiella förhållande än de som modellerna var skapade för. Grice och Dugan 
(2001) kommer fram till att relationen mellan konkurser och finansiell data skiljer sig över 
olika tidsperioder. Det innebär att träffsäkerheten varierar beroende vilken tidsperiod, industri 
och finansiella data som tillämpas. De ger även kritik till att modellerna förutspår i sig inte 
konkurser utan mer betalningssvårigheter eller finansiellt obestånd. 
 
2.4.2.1 Logistik regression modeller 
	

Ohlsons modell bygger på logistikanalys (LA) och är en villkorlig sannolikhetsmodell som 
använder icke-linjär logaritmisk- maximum likelihood tekniken för att att beräkna 
sannolikheten för ett företag att misslyckas (Jackson & Wood 2013). LA metoden har varit 
den mest använda analysmetoden inom villkorlig sannolikhetsmodeller. De olika 
parametrarna som härleds från logistik modeller har Gujarati (2003) räknat fram: 

 
Där 𝑃! är är sannolikheten är företaget i att gå i konkurs givet av vektorerna av attribut 
variabeln 𝑋!!(finansiella värden, kategorier eller kvalitativa variabler) för företaget 𝑖, och 𝛽! 
är uppskattning av parametrarna.  
 
LA modeller kombinerar olika företags karaktäristiska attributer till en sannolikhets resultat 
som i visar på sannolikheten eller känsligheten för att gå i konkurs. Om 𝑃! värdet har ett värde 
på 1 kodas det som att det har hög sannolikhet att gå i konkurs. Om värdet är 0 indikerar det 
på att företaget har lägre sannolikhet att gå i konkurs. Företag klassificeras som antingen 
konkurs eller icke-konkurs företag baserat på logistik poängen och cut-off poäng för 
modellen. Det innebär att om ett företag får en hög logistik poäng ( över 1) indikeras att det 
finns en hög risk för  konkurs och företag klassificeras in till “konkurs” gruppen om poängen 
överskrider cut-off poängen. Om det inte överskrider cut-off poängen så klassificeras det som 
att det inte är ett företag som har risk att gå i konkurs. Ohlson (1980) kom fram till att hans 
modell bäst klassificerade de olika företagen in till de olika grupperna genom att använda cut-
off poängen 0,038. 
 
Logistik modeller bygger på främst två stycken antaganden. Den ena är att den oberoende 
variablerna är dikotomisk som innebär företag blir klassificerade antingen som misslyckande 
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eller ett hälsosamt företag. Det blir då lättare att identifiera om företag kommer uppleva 
konkurs eller inte. Det innebär att man kan inte vara hälsosamt företag och gå i konkurs och 
vice versa. Det reflekterar dock inte den riktiga naturen av finansiellt obestånd och olika 
betalningssvårigheter procedurer. Jackson och Wood (2013) kritiserar modellerna för att det 
inte går att att vara ett stabilt företag och kunna gå i konkurs samtidigt. Alla  företag som 
upplever finansiell obestånd kommer inte automatiskt resultera i en konkurs. Ett företag som 
upplever finansiella svårigheter kan efter en omstrukturering bli finansiellt stabilt återigen. 
Det andra antagandet är att typ 1 och typ 2 fel borde övervägas när man definierar cut-off 
poängen av logistik modeller. Typ 1 fel innebär att ett företag som kommer gå i konkurs 
klassificeras som ett icke-konkursföretag och typ 2 innebär att ett icke-konkursföretag 
klassificeras som ett företag som kommer att gå i konkurs. Flera forskare har berört detta som 
bland annat Deakin (1977), Edmister (1972), Eisenbeis (1977) och Zavgren (1983). 
 
Modellerna är även väldigt känsliga för  multikollinearitet, avvikande värden och saknade 
variabler. Anledningen är för att logistik modeller är oftast baserade på finansiella 
förhållanden som många är korrelerade med varandra för att de delar ofta frekvent samma 
täljare och nämnare (Doumpos & Zopoudinis 1999). 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet redogörs den kvantitativa datainsamling och motivering bakom metodvalet 
och urvalsramen. Sedan diskuteras även metod- och källkritik. Steg för steg av hur 
implementering av Byströms och Ohlsons modell beskrivs samt två analysmetoder kommer att 
förklaras i slutet av detta kapitel.  

 

3.1 Forskningsansats 

Studiens empiri är uppbyggt av sekundärkällor i form företags årsredovisningar och tidigare 
forskningar. Användbarheten i sekundära källorna värderas högt för studiens frågeställning 
och därför valdes denna typ av källa. Modellerna som tillämpas i studien är även insamlade 
från sekundärkällor.  
 
Studien har deduktiv angreppssätt vilket gav upphov till hur studiens frågeställning 
formulerades. Holme och Solvang (1997) anser att den teoretiska referensram är en väsentlig 
del vid deduktiv ansats, eftersom utifrån teorier formuleras hypoteser för undersökning. Av 
den orsaken har tidigare forskning inom konkursmodeller tagits tillvara och tillfört värdefulla 
tips för hur de valda modellerna kan tillämpas på bästa sätt. Det har även bidragit med kritik 
till modellerna som vi har haft i åtanke under genom undersökningen. Det är väsentligt att ha 
kunskap om samtida vetenskapliga förhållningssätt för att kunna föra diskussion och tänka 
kritiskt på de uppnådda kunskaper.  

3.2 Kvantitativ metod 

I studien används kvantitativa tillvägagångssätt och det anses vara lämpligast för att studien 
avser att kontrollera modellernas användbarhet i den rådande kontext. Vidare fastställs 
användbarheten genom att applicera modellen på den svenska marknaden där siffror hämtas 
från företagets årsredovisningen och andra källor.  
 
Kvantitativa metoder kännetecknas av att mäta på bredden för att kunna säga något om större 
grupper, och i vårt fall innebär det att ju större urval storleken är desto mer kan vi säga om 
modellernas träffsäkerheten. Med hjälp av denna arbetsredskap gör man kraftig förenkling av 
data för att göra en statistisk generalisering (Holme och Solvang 1997). Vid kvantitativa 
ansats jobbar man oftast med hårddata som sedan bryts ner till text genom olika 
analysmetoder. Hårddatan som samlats in i studien har tolkats med hjälp av två olika 
analysmetoder som beskrivs senare i detta kapitel.   

3.3 Urval av företag 

Studiens population definieras som alla börsnoterade bolag i Sverige och ur populationen 
gjordes ett urval. Urvalet delas in i två specifika grupper, nämligen: konkursföretag och 
verksamma företag.  I likhet med många andra studier inom samma ämnesområde har denna 
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studie undersökt två stycken grupper: de företag som har gått i konkurs och de företag som 
inte gick i konkurs. Anledningen varför de två grupperna undersöks är för att testa om 
Ohlsons- (1980) och Byströms (2006) konkursmodeller både kan förutse en konkurs och 
urskilja mellan konkursföretag och företag som inte hamnade i en konkurs. Valet av konkurs 
företagen gjordes först och företaget måste ha avslutat en konkurs vid ett tillfälle mellan åren 
2017-2018. Konkurser hos företag som är noterade är ett ovanligt fenomen vilket har lett till 
att urvalsstorleken på dessa företag blev mindre än de verksamma företagen. I studien uppgår 
urvalsstorleken av börsnoterade konkursföretag till 9 stycken. Anledningen varför en del 
konkurs företagen inte kom med i undersökning berodde på att aktiepriset inte var tillgänglig. 
Likaledes de företagen som inte var noterade på marknaden i ett och två år innan konkursen 
avslutades har även tagits bort på grund av att aktie marknadspriset inte existerar för ett och 
två innan konkursen. 
 
Konkurs företagen som har undersökts har varit noterade på någon av marknaderna Nasdaq 
OMXS Small Cap, Nasdaq First North, Aktietorget eller NGM Nordic. Small Cap är en 
aktiemarknad på Nasdaq Stockholm och även First North drivs av Nasdaq Stockholm. Dess 
benämns också som en del av Stockholmsbörsen. Företag noterade på Small Cap har ett 
börsvärde under 150 miljoner euro och First North är anpassat för mindre växande bolag med 
en mindre omfattande regelverk än de marknader på Nasdaq Stockholm. Företag noterade på 
både Aktietorget och NGM Nordic är reglerade av ett mindre strikt regelverk än företag 
noterade på Stockholmsbörsen. Aktietorget är fokuserar mest på entreprenöriella 
tillväxtföretag som behöver kapital och NGM Nordic är också främst för 
tillväxtföretag.(Feminvest 2018) 
 
Valet av de aktiva företagen gjordes efter matchningen med konkursföretag. Det innebär att 
de aktiva företagen inte har valts ut slumpmässigt för att kunna få en större jämförbarhet 
mellan konkurs företagen och de aktiva företagen. De aktiva företagen har matchats utifrån 
plattform för aktiemarknads handeln och bransch. Anledningen varför är för att undvika 
specifika effekter från branschen och aktiemarknaderna som företagen verkar på (Osteryoung, 
Constand & Nast 1992). Det kan även finnas skillnader på nyckeltal mellan stora och små 
företaget som exempelvis de nyckeltal som mäter skuldsättning och lönsamhet (ibid). För de 
aktiva företagen har aktiepriset inhämtats exakt samma datum som något av de företagen som 
gick i konkurs. Det gör att påverkan av dagliga händelser på aktiemarknaden minskas. Antalet 
verksamma företag uppgick till 20 stycken. 
 
Enligt Byströms (2006) behövs de observerbara variablerna: företagets bokförda skuld, 
marknadsvärde på eget kapital och volatiliteten av eget kapital. Detta medför att det ska finnas 
observerbara marknadsvärden. Med den anledning kommer denna studie enbart studera 
företag som är börsnoterade på en likvid marknad. Förteckningar över urvalsramen togs fram 
från två olika databaser, där verksamma företag inhämtades från Avanza och konkursföretag 
från Skatteverket. Gällande konkursföretag var det utmanande att hitta företagets aktiekurs ett 
år innan konkurs, eftersom de blir onoterade och företagets historiska aktievärde raderas 
direkt efter i databasen. På grund av detta gjordes bekvämlighetsurval vid val av 
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konkursföretag vilket innebär att företagen som kom med i stickprovet är de som hade 
tillgängligt information om deras aktiekurs, minst två år innan konkursen.  

3.4 Empiri inhämtning 

Valet av tidsperioden baseras på hur tidigare forskningar har utfört sina studier, där bland 
annat har Grice och Dugan (2001) konstaterat att Ohlsons är tidskänslig och kan vara mer 
eller mindre träffsäker beroende på externa faktorer som företaget inte kan påverka, 
exempelvis ränta och konjunktur. Av den orsak har vi valt två årsperiod för varje företag och 
det innebär att modellerna appliceras vid två tillfällen för varje företag. Datan som kommer 
från årsredovisningarna är ett och två innan konkurser. Beroenden när valda företag har gått i 
konkurs så applicerades siffrorna från årsredovisningen ifrån årsperioden 2014, 2015  och 
2016. Företagets skulder inhämtas från årsredovisningen och är både lång- och kortfristiga 
skulder. Aktiepriset för Byströms modell inhämtades exakt ett och två år innan konkursen.  

3.4.1 Byström 

Det historiska aktiepriset för konkurs företagen till Byströms-modell har insamlats från 
databasen Börsdata. De presenterar finansiell information från aktiemarknaden riktat till 
investerare. Aktiekurser som har sammanställts där är ifrån Nasdaq OMX, Thomson Reuters 
och Millistream (Börsdata). 
 
Marknadsvärdet av företagets totala eget kapital,𝑉!  räknas fram på följande sätt: 
 

Aktiekurs X totala antal utfärdade aktier  
 
För att kunna ta fram volatilitet i företagets totala eget kapital ( 𝜎!) behöver man först 
logaritmiska avkastningen (𝑅!) med hjälp av ekvationen nedan:  

 
 

Där Aktiepris t står för slutkursen för dagen som inträffar 1 år eller 2 år ( beroende på vilken 
tidsperiod undersökningen avser att beräkna) innan konkursen. 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠!!! står för 
slutkursen dagen efter. 
 
 Volatilitet för eget kapital definieras som standardavvikelsen för den dagliga förändringen av 
marknadsvärdet under en fortsatt period. Det innebär att vi bara har volatiliteten för de dagar 
som har beräknats. För att passa Byströms (2006) modell ska volatiliteten räknas på årsbasis 
och därför ska de dagliga värdena omvandlas till ett årligt värde: 
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där 250 står för antal dagar som marknaderna är öppen under året. Denna förenkling innebär 
att volatiliteten beräknas för alla dagar som handel på de olika aktiemarknaderna kan 
bedrivas. 
 
I studien beräknas aktie volatiliteten för 10 dagar och för att beräkna standardavvikelsen för 
dess dagar behövs det aktiepriset för 11 dagar. De datumen aktiekursen har inhämtats för är 
vid tidsperioden 1 och 2 år innan konkursen inträffade för att få hur volatiliteten såg ut 1 eller 
2 år innan konkursen. 

3.4.2 Ohlson 

Vid insamling av nyckeltal till Ohlsons konkurs modell inhämtas den mesta sekundära 
informationen från företagens årsredovisningar. Årsredovisningarna har inhämtats från 
databasen Retriever Business “Företag”.  
 
Formeln nedan används för beräkning av konkurs utifrån olika nyckel. 
 
Y = −1.3 − 0.4X1 + 6.0X2 − 1.4X3 + 0.1X4 − 2.4X5 − 1.8X6 + 0.3X7 − 1.7X8 − 0.5X9 
 
Dessa nyckeltals innehåll presenteras nedan: 
 
X1 = log(Totala tillgångar/Prisindex av bruttonationalinkomst) GNP price-level index) 
Nyckeltalet mäter storleken av företaget och prisindex för bruttonationalinkomsten är 
inhämtad för det beräknade året. Sveriges prisindex av bruttonationalinkomsten för de olika 
åren har inhämtats från OECD databas (OECD 2018). Eftersom företag kan ha publicerat sitt 
bokslut vid olika tidpunkter har vi kompletterat BNP-index med det räkenskapsåret vi 
beräknar. Exempelvis om ett företag har gått i konkurs 2018 inhämtar vi BNP-index för 2017 
och bokslutet från 2016. 
 
X2 = Totala skulder/Totala tillgångar 
Detta nyckeltal är skuldsättningsgraden och mäter hur mycket av tillgångarna i företaget har 
finansierats genom lån. Desto högre skuldsättningsgrad ju högre risk är det för konkurs. 
 
X3 = Rörelsekapital/Totala tillgångar 
Rörelsekapitalet har beräknats med att subtrahera omsättningstillgångarna med kortfristiga 
skulderna. Nyckeltalet är ett likviditetsmått och visar på hur mycket av tillgångarna som är 
rörelsekapital, vilket är summan av tillgångarna som behövs för att driva dagliga 
verksamheten. Ett lågt tal innebär att företagets förmåga att betala sina kortfristiga lån tid. 
 
X4 = Kortfristiga skulder/Omsättningstillgångar 
Nyckeltalet är ett likviditetsmått och beskriver hur stora de kortfristiga skulderna är i 
förhållande till omsättningstillgångarna. Ett högt värde indikerar på att företaget inte generera 
tillräckligt med likvida medel för att betala sina kortfristiga skulder.  
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X5 =  1 om totala skulderna överstiger totala tillgångar, om tvärtom= 0  
 
X6 = Årets resultat/Totala tillgångar 
Detta nyckeltalet är ett lönsamhet mått som mäter avkastningen på företagets totala tillgångar.  
 
X7 = Kassaflöde från operationella verksamhet/Totala tillgångar 
Det operationella verksamheten har beräknats med formeln: Årets resultat + Av- och 
nedskrivningar av tillgångar + Amorteringar av lån - Intäkter från försäljning av tillgångar 
 
X8 = Ett om årets resultat var negativ för de senaste två åren, annars noll 
 
X9 = Förändring i årets resultat (NIt - NIt-i)/(NIt + NIt-i),  där N1t är årets resultat 
Nyckeltalet avser att mäta om resultatet  har sjunkit från tidigare året. Talet visar på hur stor 
förändringen har varit och desto större relativ förändring ju mer är det ett tecken på en 
framtida konkurs.  

3.5 Metodkritik 

Studiens valda metod inbegriper både för- och nackdelar där fördelarna vägde mer, dock 
påverkas resultatet av nackdelen till en viss grad. Enligt Dahmström (2011) styrs metodvalet i 
princip av studiens frågeställning och syfte. Den kvantitativa ansatsen passar bäst för att 
studien frågeställning söker efter statistiskt generalisering av valda modeller, genom att testa 
de och se om de fungerar generellt i den svenska marknaden. Svagheten med denna 
metodredskap är att det förekommer avstånd mellan forskaren och datan, dvs i studien skulle 
viss data behövas kompletteras med hjälp av en metod som ger djupare förståelse. Det är 
bland annat information kring företagets aktiekurs vid specifik tidpunkt och eventuellt varför 
företaget tror att kursen var hög/låg. Detta skulle ge djupare förståelse i studiens analys. Ifall 
den marknadsbaserade modellen skulle uppvisa hög andel av Typ 1 och 2 fel så skulle vi 
möjligen kunna se om det berodde på andra faktorer, exempelvis om företaget minskar 
försäljningen på grund av en specifik orsak trots att företagets aktiekurs var högt värderad. 
Sådana tillfälligheter tar inte modellen hänsyn till och avståndet mellan forskaren och data gör 
det omöjligt att få bättre uppfattning kring det. Därav förblir problemet olöst, dock avser 
studien inte att få djupare förståelse och resultatet skulle istället innehålla mättande svar. 
Förutom att ha statistisk generalisering skulle studien då ha ytterligare förklaring för Typ 1 
och 2 felen. Holme och Solvang (1997, s.80) sammanfattar detta i ett begrepp 
aktörsperspektivet som innebär att förutom konstatera en specifik situation så förklaras även 
bakomliggande orsak till varför situationen ägde rum. 
 
En annan begränsning med kvantitativ metod är att det kan vara problematisk med resultatens 
representativitet om man inte får tag på data som ingår i stickprovet. I vår studie har antal 
konkursföretag blivit färre än de verksamma på grund av otillgänglig information. Detta 
gjorde att vi ställdes inför ett problem vilket medförde en ytterligare avgränsning genom att ta 
företag som hade lättillgänglig information. Det skapade en ojämn fördelning mellan konkurs 
och verksamma företag. Det kan diskuteras om resultatet då blir representativt med en 
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ojämnfördelning. I verkligheten är förhållandet mellan de företag som är i konkurs och de 
som fortfarande är verksamma väldigt stor. Andelen företag som hamnar i en konkurs är en 
väldigt liten del jämfört med företag som inte hamnar i konkurs. För att få urvalet mer 
representativt skulle det behövs betydligt större urval om det skulle spegla verkligen av vilka 
företag som går i konkurs och de som fortfarande är verksamma. 
 
Gällande volatiliteten har Byström (2006) i sin studie inhämtat aktiekursen för 3 månader för 
att beräkna aktievolatilitet. I undersökningen har endast observerats 10 stycken aktiekurser för 
att beräkna aktie volatiliteten. Detta kan påverka resultatet av volatiliteten genom att det 
enbart baseras på en 10 dagarsperiod. Det finns risk för att den volatiliteten som räknas fram i 
studien inte speglar volatiliteten för hela året. Anledningen varför en 10-dagarsperiod används 
är för att inhämtningen och bearbetningen av ett stort antal aktie observationer är 
tidskrävande. Därför multipliceras den 10 dagliga volatiliteten med 250 (där 250 är antal 
handelsdagar per år) för att få fram volatiliteten för ett helt år.  

3.5.1 Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig informationen är som tagits fram. Studiens reliabilitet 
påverkas delvis av datainsamlingen för att det är svårare att hitta information om 
marknadsvärdet av företagets aktier exakt ett och två år bakåt i tiden som studien avser att 
undersöka. Följaktligen blir det ett slumpmässigt fel och försämrar studiens replikerbarhet. Vi 
har aktiekurser från olika tidsperioder för olika företag där ett antal inhämtas mer än ett år 
bakåt och några exakt ett år. Det var även anledningen till varför vi inte kunde välja att 
undersöka längre än två år bakåt. Detta påverkar dock inte Byströms modell då dagliga 
aktiepriser inhämtas. Enligt Djurkfeldt och Barmark (2015, s.47) handlar trovärdigheten i en 
studie om att beskriva processen i detalj för hur man har gått tillväga för att komma fram till 
resultat. Det är bland de viktigaste grundläggande kriterium för att kunna kalla en 
undersökning vetenskaplig. Strategin som används i denna undersökning har beskrivits i 
detaljer och har haft som mål att vara så transparenta som möjligt för att andra ska kunna göra 
om denna studie med samma tillvägagångssätt. 
 
Validitet handlar om relevansen hos det insamlade data för att genomföra studien. Den 
insamlade datan är från företagen, vilket modellerna kräver för att kunna testa dem. Ohlsons 
modell kräver även att informationen ska vara ett år innan inlett konkurs vilket vår studie har 
efter följt. Gällande marknads information som inhämtats i studien har vi utgått från Byströms 
modell som behöver observerbara information. Detta är en tillräckligt indikation på att studien 
har god validitet.  

3.6 Källkritik  

Enligt Holme et al (1997) kan granskning av källmaterialet delas upp i fyra steg. Det första 
steget benämns som källobservation och handlar om att anskaffa relevant data och inte 
överflödiga irrelevant information i förhållande till ämnet som ska studeras. Källorna som 
används i studien är i stort sett andrahandskällor och all information vägleddes från studiens 
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frågeställning och alla val av källor har skett medvetet. Det andra steget går ut på att stämma 
av källans ursprung om vem som är skaparen, tidpunkten som källan skapades och i vilket 
syfte och även vart vi har hämtat källan ifrån. Källornas äkthet i studien håller en hög nivå för 
att artiklerna som används är från vetenskapliga tidskrifter vilket kontrollerades genom att 
granska tidskrifterna. De elektroniska källorna bestod av hemsidor som bland annat Avanza 
och Börsdata. Dessa hemsidor är populära och även pålitliga. Informationen på 
internethemsidor kan enkelt förändras snabbt i jämfört med fysiska tryckta källor (Eriksson & 
Hultman 2014, s.117–118). För att visa på när webbsidornas inhämtades har vi skrivit 
inhämtningsdatum för varje källa i referensförteckningen. Tredje steget av källgranskning är 
tolkning av källan och att vi gör det på rätt sätt. Innehållet av källorna har analyserats och 
återberättas utifrån vår uppfattning genom att vi skaffade oss kunskap inom ämnets historiska 
bakgrund. Förståelse för ämnet skapades via läsning av flera tidskrifter för att få fullständig 
bild och flera perspektiv. Fjärde fasen är frågan om hur pass användbar informationen är i 
förhållande till studiens syfte. Trovärdigheten i källan kan granskas genom att göra en 
jämförelser med andra källors utsagor om ämnet och ifall samstämmigheten är hög blir 
trovärdigheten hög. I undersökningen jämförs olika forskarens påstående om ämnet och 
jämförs med varandra om informationen förkommer ofta i litteraturen. Sedan tar vår studie 
upp olika värderingar kring ämnet i form av exempelvis för-och nackdelar vilket belyser 
kontraster i värderingar kring ämnet. 

3.7 Analys av empiri 

3.7.1 Typ 1 och Typ 2 fel 

Analys av Typ1 och Typ 2 fel tillämpades i studien för att enkelt analysera modellernas 
träffsäkerhet. Typ 1 och Typ 2 fel är ett kategoriserings mått av modellernas felaktiga 
förutsägelser. I studien beskrivs konkurs företagen som ohälsosamma företag och verksamma 
företagen som hälsosamma företag. Ohälsosamma företag valdes för att se om modellerna kan 
förutse konkurser, men i studiens resultat finns även risk för att vi överskattar modellerna och 
därför har vi valt även hälsosamma företag för att testa om modellerna kan uppvisa felaktiga 
resultat på företag som inte upplever finansiell obestånd. Om modellerna kategoriserar ett 
ohälsosam företag som friskt, blir resultatet Typ 1 fel. Typ 2 definieras som att ett hälsosam 
företag klassas av modellerna som konkurs (Boritz et al, 1995). Om modellerna skulle 
uppvisa hög frekvens av Typ 1 och Typ 2 fel så har de inte förmågan att förutse konkurser. 
 
Typ 1 och 2 fel för Byströms modellen är svårare att faställa jämfört med Ohlsons, för att 
Byströms ger resultatet i en sannolikhet (PD) för misslyckande mellan 0%-100%. Det är svårt 
att avgöra vilken gränsvärdet är tillräckligt stor sannolikt för misslyckande. Enligt Tudela et al 
(2003) kan gränsvärdet av den beräknade sannolikheten inrättas utifrån användaren. Om 
användaren är en mindre investerare och vill minimera alla kostnader i att investera sina 
resurser i ett misslyckad företag kommer gränsvärdet vara väldigt lågt, då användaren vill 
undvika Typ 1. Däremot om användaren vill undvika Typ 2 och vill ta större risker kommer 
gränsvärdet för PD vara hög. I denna studie sätts gränsvärdet för PD till 5% och likaså har 
Tudela et al (2003) gjort i sin studie. Vidare innebär att ohälsosam företag som får PD-värde 
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mindre än 5% klassas som Typ 1 fel och hälsosamma företag som får mer än 5% uppstår Typ 
2 fel.  

3.7.2 CAP- kurva 

Att jämföra och utvärdera modellernas träffsäkerhet med varandra kan vara svårt för att de 
framställer två olika mått för risk att hamn i konkurs. Ohlson (1980) framställer ett tal och 
beroende på om det är över eller under gränsvärdet 0,038 avgör om företaget kommer att 
hamna i en konkurs eller inte. Byströms (2006) modell däremot predicerar sannolikheten av 
misslyckande vilket visar sannolikheten i procent för att ett företag ska hamna i konkurs. 
Enligt Engelmann (2003) är vanliga statistiska analyser som används frekvent (exempelvis 
regressionsanalys) inte lämpliga att använda när två olika mått ska jämföras. Den metoden 
som används i denna studie för att jämföra och utvärdera Ohlsons och Byströms modeller är 
Cumulative accuracy profile curve, som förkortas till CAP-kurva.  
 
Den mest populäraste tekniken för att utvärdera olika modeller i praktiken är Cumulative 
accuracy profile (CAP) och dess summerande resultat, accuracy ratio (AR) (Engelmann 
2003). CAP-kurva mäter styrkan i olika konkursmodeller särskiljande av konkursföretag och 
icke-konkursföretag och jämför modellerna med varandra. CAP-kurvan ger en grafisk kurva 
som visar på modellens förmåga att särskilja på de olika företagen. Anledningen varför denna 
studie använder CAP-kurvan som utvärderingens metod är för att den kan jämföra modeller 
som framställer olika graderingssystem, både kvantitativa och kvalitativa graderingar. CAP-
kurvan visar sannolikheten för konkurs över hela populationen (Keenan & Sobehart 1999). 
 
För att skapa kurvan klassificeras företagen utifrån resultatet från modellerna från den mest 
riskfyllda till den säkraste (Keenan & Sobehart 1999). Från Byströms modell rankas företagen 
från den som har fått högst sannolikhet att gå i konkurs till det företaget som har fått minst 
sannolikhet för konkurs. För Ohlsons rankas företagen på samma sätt, från högsta betyg till 
det lägst. För en given x% del av totala antal företag med i urvalet kan CAP-kurvan skapas 
med att räkna ut procenten y(x) av alla konkursföretag som finns med i delen av x% 
(Engelmann 2003). Denna kurva kallas för Typ 1 CAP-kurva för att den fokuserar enbart på 
andelen konkursföretag (Keenan & Sobehart 1999). Typ 2 felen kan beräknas genom att 
istället ta procentandelen av icke-konkurs företagen, den kurvan borde stiga långsamt i början 
(ibid). I denna studie används tiotalen mellan 0-100 % som x%. En CAP-kurva som är perfekt 
skulle rangordna alla konkursföretag som de mest riskabla att hamn i konkurs (se Figur 2). 
Den skulle inom de första x % fånga in 100 % av konkurs företagen och 0 % av icke-konkurs 
företagen. Den perfekta CAP-kurvan ökar linjärt tills den når 1 på y-axeln och sedan fortsätter 
konstant på 1, tills 100 % av alla företag är beräknade. En CAP-kurva som är slumpmässig 
rangordnar den olika grupperna av företagen slumpmässigt och har inte någon styrka i sin 
träffsäkerhet. Den beräknas med procentdelen x av alla företag kommer att innehålla x 
procent av alla konkursföretag (ex vid 10 % av de mest riskabla är räknade finns 10 % av alla 
konkursföretag inräknade). Den slumpmässiga CAP-kurvan kommer grafiskt att efterlikna en 
rak linje med 45 grader. Ohlsons och Byströms CAP-kurvor kommer att hamna mellan den 
perfekta och slumpmässiga kurvan och den som är närmast den perfekta CAP-kurvan är den 
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som är mest träffsäkrast av de olika konkurs modellerna. Ju bättre modellen är att rangordna 
företagen ju mer är kurvan böjd mot den perfekta kurvan (Tudela & Young 2003). 
 

 
Figur 2. Cumulative accuracy ratio curves, Engelmann 2003. 
 
3.7.2.1 Accuracy Ratio  
 
För att ta hänsyn till all information från CAP-kurvan är det lämpligt att ha ett summerande 
mått som rankar träffsäkerheten för både Typ 1 och Typ 2 fel (Keenan, Sobehart & Stein 
2000). För att uppnå ett sådant mått görs en jämförelse mellan CAP-kurvan för de olika 
modellerna med dess ideal och slumpmässiga kurva. Ju närmare CAP- kurvan är den ideala 
kurvan, ju mer area är det mellan CAP-kurvan och dess slumpmässiga kurva, desto mer 
träffsäker är modellen. Den största arean som kan uppnås har den ideala kurvan. Förhållandet 
mellan arean mellan modellens CAP-kurva och den slumpmässiga kurvan till area mellan 
ideal kurvan och slumpmässiga kurvan identifieras som Accuracy Ratio (AR) (Keenan & 
Sobehart 1999). AR summerar modellens styrka i träffsäkerhet över dess hela omfång av 
möjliga risk värden. AR visar ett värde mellan 1 och 0. Ett värde på 0 visar på en 
träffsäkerheten som är jämbördig med en slumpmässig träffsäkerhet och om modellen visar 
ett värde på 1 uppnår den en perfek träffsäkerhet. Genom att jämföra AR för de olika 
modellerna kan ge oss svaret på vilken modell som har den bästa förmågan att förutse 
konkurser. AR beräknas : 
 

AR: 
!"
!"

 

(Se figur 2) 
 



	 27	

där  
 
aR är arean mellan modellens kurva och den slumpmässiga. 
aP är arean mellan deal kurvan och den slumpmässiga. 
 
3.7.2.2 Beräkning av CAP-kurva och AR i studien 
 
Utifrån teorin av CAP-kurvor listas företagen utifrån risk att gå i konkurs (från högst risk till 
lägst risk). I Ohlson rankas företagen från det högsta värdet till det lägsta och Byströms 
värden rankas från högsta sannolikhet att gå i konkur till lägsta. Detta utförs för resultaten för 
både 1 år innan och 2 år innan konkursen inträffar. Efter det delas andelen konkursföretag för 
varje procent del av hela populationen. Procent delarna som används i denna studie är tiotalen 
mellan 0–100. Med all den informationen kan CAP-kurvorna för båda modellerna grafiskt 
illustreras. Kurvorna och arean under CAP-kurvan beräknas i Excel Microsoft 2010. För att 
beräkna AR behövs den slumpmässiga och ideal kurvan konstrueras. Den slumpmässiga 
kurvan beräknas utifrån Engelmann (2003) teori vilket är att den slumpmässiga kurvan är 
linjär med 45 grader. Den ideala kurvan får omkonstrueras till studiens population av 
konkursföretag och icke-konkurs företag. Den konstrueras genom att rangordna alla 
konkursföretag som mest riskerar att hamna i konkurs och matcha med de olika procent 
delarna av hela populationen. För att få fram AR används formeln: 
 
AR= (Area Modell - Area Slumpmässig)(Area slumpmässig + Area ideal) 
 
Arean för 1 år och 2 år innan konkursen för den slumpmässiga kurvan är 0,5 och arean för 
ideal kurvan är 0,8167. 
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4. Resultat och analys 
 

 I detta kapitel redogörs resultatet för träffsäkerheten av Byströms och Ohlsons modell med 
hjälp av CAP-kurvan, AR och Typ 1 & Typ 2 analyseras resultatet. 

 

4.1 Typ 1 & Typ 2 fel 

Resultatet sammanställdes i tabellerna och visar att båda modellerna som har använts i studien 
kan predicera två stycken olika fel. Som tidigare nämnt i metodkapitlet kan modellerna 
beräkna att företaget kommer inte hamn i konkurs men i verkligheten inträffar en konkurs. 
Detta fel uttrycker sig som ett Typ 1 fel och om ett verksamt företag klassificeras som 
konkurs uppstår Typ 2 fel. Typ 1 fel är oftast mer avgörande av de både felen när 
konkursmodeller testas (Keenan et.al 2000). Anledning är för att långivaren vill hellre 
beräkna att sannolikheten är hög för konkurs än att underskatta sannolikheten. Kostnaden av 
Typ 2 fel blir att långivaren förlorar möjlighet till intäkter från räntor och avgifter av 
företaget.  

4.1.1 Ohlson modell 

Ett år innan konkurs Ohälsosamma företag Hälsosamma företag 

Förutse konkurs Korrekt = 3 st företag Typ 2 fel = 1 st företag 

förutse som icke konkurs Typ 1 fel = 6 st företag Korrekt = 19 st företag 

Antal företag i stickprovet 9  20 

Tabell A: Resultat av Typ 1 och Typ 2 fel för Ohlsons modell 1 år innan konkurs. 
 
 

Ett år innan konkurs Korrekta % Fel % 

Konkurs företag 33 67 

Icke-konkurs företag 95 5 

Totalt 76 24 

Tabell B: Antalet korrekta och fel beräkningar i %  av Ohlsons modell 1 år innan konkurs. 
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Två år innan konkurs Ohälsosamma företag Hälsosamma företag 

Förutse konkurs Korrekt = 3 st företag Typ 2 fel = 2 st företag 

förutse som icke konkurs Typ 1 fel = 6 st företag Korrekt = 18 st företag 

Antal företag i stickprovet 9  20 

Tabell C: Resultat av Typ 1 och Typ 2 fel för Ohlsons modell 2 år innan konkursen. 
 
 

Två år innan konkurs Korrekta % Fel % 

Konkurs företag 33 67 

Icke-konkurs företag 90 10 

Totalt 72 28 

Tabell D: Antalet korrekta och felberäkningar i %  av Ohlsons modell 2 år innan konkurs. 
 
Tabell A visar att Ohlsons modell har klassificerat sex ohälsosamma företag som friskt och ett 
hälsosam företag som konkurs vid det första tillfälle. Dvs Ohlssons uppvisade totalt sex 
stycken Typ 1 fel vilket är 67% fel, samt ett enda Typ 2 fel och det motsvara 5%. Gällande 
hela stickprovet så har modellen beräknat 76% korrekt och 27% fel. Detta kan vara 
missvisande eftersom modellen var dålig på att förutse konkurser på konkurs-företagen och 
denna urval gruppen var betydligt mindre än verksamma-företag, där modellen lyckats bättre 
med klassificera verksamma-företag.  
 
Vid två år innan konkurs som visas i tabell C har modellen klassificerat 8 företag felaktigt och 
det är en ökning jämfört med första tillfället, då ökningen var 4 procentenheter. Sex stycken 
Typ 1 fel vilket är 67%, samt två stycken av Typ 2 fel och det är 28%. Modellen har i hög 
grad beräknat korrekt på verksamma företag, där vid första tillfället 19 stycken korrekt av 
totalt 20 stycken verksamma företag samt 18 stycken korrekt vid tvår innan konkurs. Detta 
kan kopplas till vad Boritz et al (1995) menar med att Ohlsons modell lämpar sig bäst ett år 
innan konkurs. Noggrannheten minskar ju längre bakåt i tiden man försöker predicera 
konkurs.  

4.1.2 Byströms modell 

Ett år innan konkurs Ohälsosamma företag Hälsosamma företag 

Förutse konkurs Korrekt = 2 st företag Typ 2 fel = 1 st företag 

Förutse som icke konkurs Typ 1 fel = 7 st företag Korrekt = 19 st företag 

Antal företag i stickprovet 9  20 
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Tabell E: Resultat av Typ 1 och Typ 2 fel för Byströms modell 1 år innan konkursen. 
 
 

Ett år innan konkurs Korrekta % Fel % 

Konkurs företag 22 78 

Icke-konkurs företag 95 5 

Totalt 72 28 

Tabell F: Antalet korrekta och felberäkningar i %  av Byströms modell 1 år innan konkurs. 
 
 

Två år innan konkurs Ohälsosamma företag Hälsosamma företag 

Förutse konkurs Korrekt = 2 st företag Typ 2 fel = 2 st företag 

Förutse som icke konkurs Typ 1 fel = 7 st företag Korrekt = 18 st företag 

Antal företag i stickprovet 9  20 

Tabell G: Resultat av Typ 1 och Typ 2 fel för Byströms modell 2 år innan konkursen. 
 
 

Två år innan konkurs Korrekta % Fel % 

Konkurs företag 22 78 

Icke-konkurs företag 90 10 

Totalt 69 31 

Tabell H: Antalet korrekta och felberäkningar i %  av Byströms modell 2 år innan konkurs. 
 
Byström modell har klassificerat åtta företag felaktigt av totalt 29 företag ett år innan konkurs. 
Den predicerade sex ohälsosamma företag som stabila som är Typ 1 fel och två hälsosamma 
företag för konkurs som är Typ 2. Gällande felklassificering av ohälsosamma företag enligt 
Keenan et al (2000) kan det vara väldigt kostsamt för intressenter, eftersom de förlorar en stor 
del av rätten till hela summan av sitt kapital. Vid två år innan konkurs har Byströms modell 
beräknad 9 stycken felaktigt vilket är sämre resultat än ett år innan konkurs. Enligt modellen 
skulle två hälsosamma företag gått i konkurs, men i verkligheten är dessa företag verksamma 
och finansiellt stabila. Eftersom marknadsvärdet av företagets tillgångar inte alltid 
överensstämmer med det bokförda, kan detta bidra till att Byströms modell var mer 
optimistisk i förhållande till Ohlsons när ett företagets värde är övervärderade. Den kan 
likaväl vara pessimistisk om aktiekursen är undervärderad vid tidpunkten som stickprovet 
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mättes. De två hälsosamma företag som klassificerats som konkurs delvis bero på att deras 
aktiekurs undervärderas vid tidpunkten som mätningen utfördes och utifrån Byströms modell 
innebär det att deras skulder översteg tillgångsvärdet vid tidpunkten T, dvs att DD värde var 
hög. DD-värdet som är sannolikt för konkurs gjordes om till procentandel vilket var enklare 
att tolka resultatet. Träffsäkerheten hos Byströms modell beror på vilken gräns för PD värdet 
sattes till och 5% är relativt lågt, detta leder till att Typ 1 minskar medan Typ 2 ökar. Ett 
högre PD gränsvärdet skulle medföra högre antal Typ 2 fel och mindre av Typ 1 fel.  

4.2 CAP-kurvor och AR 

CAP-kurvan är en grafisk illustrerad kurva som visar på varje modells förmåga att skilja på 
konkurs- och icke-konkursföretag. Ju närmare CAP kurvan är den ideala kurvan desto bättre 
är modellen på att skilja på de olika grupperna. Förutom att bara observera kurvan kan arean 
under kurvan beräknas. Den ideala kurvan har en area på 1 och den slumpmässiga en area på 
0,5. Ju större area modellens CAP kurva har desto mer efterliknas den ideala kurvan. AR är 
ett summerande mått som tar hänsyn till Typ 1 och Typ 2 fel över hela urvalet. AR uttrycker 
förhållandet mellan CAP-kurvan till dess ideala och slumpmässiga kurva. 

4.2.1 CAP-kurva 1 år innan konkurs 

 

 
Figur 3. CAP- kurvor för Ohlson och Byströms modeller 1 år innan konkurs..  
 
CAP-kurvorna för Ohlsons och Byströms modeller för 1 år innan konkursen illustreras i figur 
3 ovan. Kurvan visar på två stycken tydliga saker: (1) CAP-kurvorna för modellerna liknar 
väldigt mycket varandra och att (2) Byströms modell har ett litet övertag över Ohlsons 
modell. Båda modellerna har dock en bättre förmåga att skilja på grupperna än vad en 
slumpmässiga kurva skulle göra. Anledningen varför Ohlsons modell verkar prestera sämre är 
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för att modellen har beräknat fler konkurs företag som mindre riskabla än ett antal av icke-
konkurs företagen. För att analysera kurvan ytterligare kan vi observera vid vilken procent av 
urvalet som modellerna har fått med alla av de konkurs företagen som är med i urvalet. När 
70 % av alla företag i urvalet på x-axeln är beräknade har Byströms modell samlat in alla 
konkursföretag medan Ohlsons modell behöver en beräkning av 80 % av hela urvalet innan 
alla konkursföretag är medräknade. Detta innebär möjligtvis att Ohlsons modell har 
klassificerat konkursföretag som icke-konkursföretag, det vill säga ett Typ 1 fel. 
 

 
Tabell I. Arean under kurvan 1 år innan konkurs för Ohlsons och Byströms modell. 
 
Vid beräkning av arean under kurvan får Byströms CAP-kurva 0,6611 och Ohlson 0,6389. 
Den ideala kurvan har ett värde på 1 och den slumpmässiga ett värde på 0,5. Resultatet av 
arean under kurvan visar på att det är en väldigt liten skillnad mellan modellerna och att 
Byströms modell presterar bättre. Anledningen varför kurvorna efterliknar varandra är 
möjligtvis för att studiens urval av population är för litet för att kunna visa på större 
skillnader.   

4.2.2 AR 1 år innan konkurs 

För att ytterligare analysera resultatet används Accuracy Ratio som summerar träffsäkerheten 
av Typ 1 och Typ 2 fel över hela urvalet. 
 
 

 
Tabell J. Accuracy ratio för Ohlsons och Byströms modeller 1 år innan konkur. 
 
Eftersom AR resultatet påverkas av antalet konkursföretag förhållande till icke- konkurs 
företagen är det svårt att bevisa exakt hur hög AR ska vara för ett bra en modell (Loffler & 
Posch 2007). AR måttet visar som tidigare nämnt i metoden ett värde mellan 0 och 1, där 0 
innebär att modellen inte är bättre än en slumpmässig modell och ett värde på 1 är en perfekt 
modell. Enligt Sobehart et. al (2000) visar tidigare studier vid beräkning av AR att ett resultat 
mellan 0,53 och 0,76 är ett tecken på en modell med bra träffsäkerhet. AR i denna studie för 
båda modellerna 1 år innan konkursen visas i tabell J och resultatet är att Ohlson fick AR 
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0,4386 och den modifierade Merton modellen av Byström fick en AR på 0,5088. Både Ohlson 
och Byströms modell identifierar företagen bättre än en slumpmässig modell, vilket tidigt 
även kunde avläsas från CAP-kurvorna. En tidigare studier som har jämfört dessa två 
modeller är av Abinzano et. al (2018)  där Ohlsons modell får AR 0,4353 och Merton 0,6031 
för 1 år innan konkursen. Abinzano et.al (2018) resultat är likartat denna studiens resultat och 
i deras studie jämförs 7 olika modeller och resultatet de får fram är att Mertons modell har den 
högsta träffsäkerheten. Abinzano et.al (2018) jämför 1 och 5 år innan konkursen inträffar och 
får resultatet att Mertons modell presterar bättre än Byströms under båda tillfällena. Det 
resultatet motsäger sig vår studier där Ohlson är bättre 2 år innan konkursen (Se CAP-
kurvorna för 2 år innan konkurs). Eftersom teorin säger att ju närmare AR är till 1 desto bättre 
är modellen kan vi konstatera att Byströms modell, som är en modifierad modell av Mertons 
och är baserad på marknadsdata, presterade bättre än redovisningsbaserade modellen av 
Ohlson för 1 år innan konkursen.  

4.2.3 CAP-kurva 2 år innan konkurs 

 
Figur 4 . CAP-kurvor för Ohlsons och Byströms modell 2 år innan konkurs 
 
 
CAP-kurvorna i Figur 4 som illustrerar beräkning 2 år innan konkursen, kan vid första anblick 
bevisa att båda modellerna är närmare den slumpmässiga kurvan än vid beräkning av 1 år 
innan konkurs. Ohlsons modells CAP-kurva håller sig över den slumpmässiga kurvan förutom 
när 90 % av företagen är medräknade då den befinner sig ovanpå. Byströms CAP-kurva 
däremot befinner sig under den slumpmässiga kurvan när 50-70 %  av alla företagen är 
medräknade. Utifrån CAP-kurvorna kan inte en slutgilig bedömning konstateras om vilken av 
modellerna som prestera bäst. 
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Tabell K. Area under CAP-kurvan för Ohlsons och Byströms modell 2 år innan konkurs. 
 
Arean under kurvan ger oss en mer tydligare anvisning vilken modell som presterar bättre. I 
tabell K ser vi arean under kurvan och resultat för Ohlson modell är 0,58333 och för Byström 
modell 0,52777. Som nämnt tidigare har den slumpmässiga kurvan ett värde på 0,5 och den 
ideala kurvan värdet 1. Arean för de både CAP-kurvorna är väldigt nära varandra, vilket även 
resultatet för arean av CAP-kurvorna för 2 år innan konkursen visade på tidigare. Resultatet 
av arean under kurvan 2 år innan konkursen visar att Ohlson modell presterar bättre än 
Byströms modell. Det resultatet är annorlunda än vad vi fick vid beräkning av 1 år innan 
konkurs. Ännu en slutsats som kan dras från arean under kurvan är att båda modellerna 
presterar sämre än beräkningen 1 år närmare konkursen. Enligt Ohlsons studie (1980) var det 
lättare att förutse konkurser ju närmare i tiden konkursen befann sig. För att vidareutveckla 
resultatet kan AR visa på om hur mycket bättre modellerna prestera än en slumpmässig kurva 

4.2.4 AR 2 år innan konkurs 
 

 
Tabell L. Accuracy ratio för Ohlson och Byströms modell 2 år innan konkurs.  
 
Tabell L visar AR för båda modellerna, Ohlson AR är 0,2631 och Byströms AR 0,0878. Det 
kan tolkas som att Ohlsons modell har 26,31 % bättre förmåga att predicera konkursföretag än 
den slumpmässiga kurvan och att Byströms modell är 8,78 % bättre än de slumpmässiga 
kurvan. Detta resultat stämmer  överens med resultatet från arean under kurvan, att Ohlsons 
modell har bättre förmåga att förutse konkurser än Byströms modell. Det som överraskar är 
att skillnaderna på modellernas AR är relativt stor vilket betyder att små skillnader i arean 
under kurvan kan resultera i stora skillnader på AR. Det inträffar för att AR tar med 
förhållandet till den ideala kurvan med vid beräkningen. Resultatet från tabell L visar på att 
båda modellerna presterar betydligt sämre än 1 år innan. Byströms modell är 8,78 % bättre än 
en slumpmässig modell vilket tyder på enligt tidigare studier på en modell som har en dålig 
förmåga att förutse konkurser. Ohlson modell som har en AR på 26,31 % vilket indikerar 
även den på en modell som har en dålig förmåga att förutse konkurser. Du jardin (2015) ger 
en trolig anledningen till varför modellerna presterar sämre 2 år innan konkurs är för att de 
flesta konkurs modeller är bara tillförlitliga för att förutse konkurser för endast korta 
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tidsperioder, oftast inte längre än 2 år. Vid beräkning av konkurs längre än 2 år innan ger 
sällan trovärdiga resultat, i vissa fall är det inte bättre än att singla slant. D’Aveni (1989) 
diskuterar även att företag i verkligheten har olika strategier vid en väg mot konkurs, vilket 
kan förklara varför vissa företag snabbt går i konkurs utan varningstecken medan andra har en 
lång tidsperiod med tydliga varningssignaler av konkurs. I vår studie kan vissa företag som 
gick i konkurs haft en kortare konkurs utveckling vilket kan ha lett till att 2 år innan inte visat 
på några symptomer om konkurs. 

4.3 Sammanfattning av analys & resultat 

Vid jämförelsen av Typ 1 och Typ 2 felen mellan Ohlson modell och Byströms modell 
uppvisar båda modellerna högre andel Typ 1 fel än Typ 2 fel. Vid båda tillfällena har 
modellerna beräknat sex företag som friskt men i verkligheten gick företagen i konkurs. 
Utifrån Typ 1 går att dra slutsaten att både Byström och Ohlsons modell är sämre på att 
förutse ett konkurs på ostabila företagen, men betydligt bättre på predicera verksamma 
företag.   
 
När modellerna jämförts med hjälp av CAP-kurva och AR som rankar precisionen av Typ 1 
och 2 fel över hela urvalet, är  Byströms modell bättre 1 år innan konkursen men Ohlsons är 
bättre 2 år innan konkurs. Modellernas CAP-kurvorna för 1 år innan konkurs är väldigt lika 
men AR visar att Byströms modell är den bättre med ett AR på 0,4386 och Ohlsons modell ett 
AR på 0,5088. Vid beräkningen om modellerna kunde förutse konkurs 2 år innan konkurs 
inträffar var CAP-kurvorna betydligt sämre än 1 år innan och mycket lägre AR.  
AR för Ohlsons modell var 0,2631 och Byströms modell 0,0878 vilket innebär att båda 
modellerna presterar långt ifrån en perfekt modell och bara har ett litet övertag över en 
slumpmässig modell.  
 
Sammanfattningsvis har CAP kurvan och Typ 1 och Typ 2 felen tolkat studiens resultat på 
olika sätt. CAP-kurvan visade att Byströms är en bättre modell än Ohlsons och Typ 1 och Typ 
2 fel har visat omvänt. En anledning till det är att Typ 1 och Typ 2 fel rankar bara resultatet 
medan CAP rangordnar utifrån vårt urval av företag och inkluderar även det slumpmässiga 
felet. CAP- kurvan tar inte heller hänsyn till gränsvärden utan bara jämför de olika företagens 
resultat och hur träffsäkert en modell rangordna alla konkursföretag inom hela urvalet. 
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5. Slutsats 
 

Under detta avsnitt presenteras slutsatserna av datamaterialet. Slutligen diskuteras 
konsekvenser på studien. 

 
 
Syftet med denna studie var att undersöka förmågan att förutspå konkurser på den svenska 
börsmarknaden utifrån två olika modeller som är baserad på olika typer av information och 
jämföra vilken av modellerna som bäst kan förutse konkurs. Urvalet av konkursföretag och 
icke-konkursföretag är från tidsperioden 2017-2018. Modellerna som testades i studien var 
Byströms modell (2006) som är en modifierad modell av Mertons (1974) som baseras på 
marknadsdata och Ohlsons modell (1980) som baseras på redovisningsdata. 
 
Konkurs antalet ökar drastiskt i Sverige vilket skapar en högre intresse på att kunna förutse 
konkurser. Ohlsons konkurs modell baseras utifrån många forskare som testat modellen att 
den bygger på ett äldre tidsparadigm om hur den ekonomiska världen såg ut för ca. 30 år 
sedan. Andra har påpekat att den fortfarande är aktuell för konkurs predicering och kan 
uppvisa bättre resultat än marknadsbaserade modeller (Agarwal & Taffler 2007). Vårt 
resultatet kring hur aktuella modellerna är i den svenska marknaden visade på att de är 
fortfarande visar en upp en grad av tillförlitlig för ett år innan konkurs inleds. En investerare 
kan få nytta utav modellerna men måste applicera de med försiktighet. Vårt resultat visade att 
Byströms modell är mindre träffsäker för ohälsosamma företagen än Ohlsons vid analys av 
Typ 1 felen men tvärtom vid CAP-analysen 1 år innan konkurs. Resultatet kan med likhet 
jämföras med Jackson och Woods (2013) resultat som visade att marknadsbaserade modellen 
är mer träffsäker än det boslutbaserade modellen. De genomförde sin undersökning under 
tidsperioden 2000-2009 vilket var ett annat tidsparadigm (ett annat finansiellt förhållande) än 
vad det är idag. 
 
En anledning till att Byström uppvisade högre Typ 1 fel kan vara att marknadsvärdet för 
ohälsosamma företag inte speglar det verkliga värdet som det i bokföringen. Agarwal och 
Taffler (2006) kom fram till att de bokslutbaserade modellen är mer realistisk för att innan ett 
företag hamnar i konkurs så går företaget genom en lång period av försämrade prestationer, 
dålig försäljning mm.. Under dessa dåliga tider rapporteras det verkliga värdet i 
årsredovisningen, medan marknadsbaserad värden inte alltid visar det. Byströms och Ohlsons 
modell har uppvisat jämbördiga resultat vid 1 år innan konkurs och det går att konstatera att 
både är modellerna ger inget tillförlitligt resultat om beräkningen utförs mer än 1 år innan 
konkursen inträffar. 
 
Vårt resultat av CAP-kurvor föreslår att Byströms modell har en bättre förmåga att förutse 
konkurs på svenska börsnoterade företag 1 år innan än Ohlsons modell. Dock visar resultatet 
även att båda den marknadsbaserade- och redovisningsbaserade modellen inte helt statistiskt 
kan förutse konkurser (Som även Agarwal & Taffler 2007 visar i sin studie). Vid beräkning 
av två år innan konkurs uppvisade modellerna upp ett betydligt sämre resultat än för 1 år 
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innan konkursen. Det resultatet liknar Abinzano et al (2018) studie där de flesta modellerna 
uppvisar ett sämre resultat 5 år innan konkursen än 1 år innan. Eftersom båda modellerna 2 år 
innan konkursen, enligt CAP-kurvans resultat, är väldigt nära den slumpmässiga kurvan och 
att AR visar på ett litet övertag över den slumpmässiga kan vi inte visa på att konkurs är ett 
resultat av flera år av misslyckande som Agarwal och Taffler (2006) argumenterar för. Du 
Jardins (2015) kritik om att konkursmodeller presterar sämre när beräkningen görs mer än 1 
år innan konkursen och är bara tillförlitlig under korta tidsperioder, stämmer överens med vår 
studies resultat. Byströms modell är användbar verktyg men är inte ensamt tillräckligt för att 
förutse konkurs, och bör kompletteras med information om externa faktor (exempelvis ränta 
och konjunktur) 

5.1 Diskussion 

Tidigare studier som har beprövat Byströms marknadsbaserade modell har beräknat 
årsvolatiliteten på ett förenklat sätt. Anledningen varför är för att beräkna volatilitet för aktien 
för hela året är tidskrävande. Vi har i denna studie observerat aktiepriset för 10 dagar och 
omvandlat det till årsbasis på 250 dagar.  Att ställa sig frågan om detta har påverkat vårt 
resultat går inte att bortse från och därför finns det en risk att resultatet kan ha sett annorlunda 
ut om vi beräknade volatilitet för fler antal aktiedagar. För ett mer tillförlitlig resultat skulle 
aktiepriset observeras fler antal dagar för det ge ett mer rättvisande bild av årsvolatiliteten. 
Enligt Byströms är hans marknadsbaserade modell bra på synliggöra faktorerna bakom 
konkurser, och volatilitet på eget kapital är en av de två faktorerna och därför bör den 
beräknas rättvist. Den andra faktor som är avgörande för konkursprediktion är 
skuldsättningsgrad vilket vi har tillämpat efter Byströms metod. 
 
Vid beräkning av konkurs två år innan det inträffar visade CAP- kurvan och AR på att 
modellernas träffsäkerhet av företagen är nästan slumpmässig. Dessa slumpmässiga fel går 
inte att förklara utifrån modellerna för det kan bero på externa faktorer som modellerna inte 
kan styra eller tar hänsyn till. Beroende på vilket urval som valts ut för studien påverkar det 
resultat av CAP-kurvor. Om urvalets sammansättning av olika företag och andelen av konkurs 
och icke konkursföretag hade valts ut annorlunda skulle möjligtvis resultatet från CAP-
kurvorna förändras. Verkligheten är komplext och att ytterligare undersöka de slumpmässiga 
fel som uppstått är intressant för vidare forskning och de kan även inkludera ett större urval 
eller annan sammansättning av de olika grupperna av företag.. 
 
I vår studie beaktades om träffsäkerheten kan variera på olika tidsperioder men 
branschtillhörighet kan även vara ett faktor som kan påverka modellens träffsäkerhet.  
Ohlson hade utvecklat redovisningsbaserade modellen för tillverkningsindustri och fungerade 
just för industriföretag. Tillverkningsindustri hade förändrats mycket sedan Ohlsons modell 
konstruerades och med denna utgångspunkt har Grice och Dugan (2001) studerat om 
modellen var fortfarande lämplig för industriföretag och om den kan förutse konkurser på 
icke-industriföretag. De har funnit att Ohlsons modell är mer träffsäker när den används på 
industriföretag och därmed sämre på icke-industriföretag. Det har gått ett tag sedan Grice och 
Dugan studie genomförts och dagens industriföretag ser annorlunda ut och likaså andra 
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branscher, dvs företagen idag består av andra ekonomiska egenskaper än förut. Det är 
intressant för framtida forskning att studera om träffsäkerheten för Ohlsons modell kan 
fortfarande påverkas av branschtillhörighet och att man även studerar om bransch variation 
har någon inverkan på Byströms modellens träffsäkerhet. Det innebär att jämför om 
träffsäkerheten kan variera beroende på bransch och att även applicera det inom olika 
tidsperioder i likhet med Grice och Dugans (2001) studie. 
 
Avslutningsvis, vårt resultat indikerar att Ohlsons bokslutbaserade är mindre tillförlitlig vid 
applicering längre än ett år och det har även Boritz et al (1995) kommit fram till. Trots att ett 
och två år innan konkurs är kort period som vi har studerat, kan vi se en tendens till att 
träffsäkerheten minskar. Teoretisk sett är modellen till för att kunna förutse ett konkurs långt 
innan men i praktiken är den mindre trovärdig när den ska förutse konkurs längre än ett år. 
Det är en tankeställare om bokslutsbaserade konkurs modeller kan ses som valida som 
Agarwal et al. (2007)  hävdar, eftersom numera finns andra finansiella nyckeltal i bokslutet 
som kan ge varningstecken ifall det går dåligt för ett företag. Det är en anledning till varför 
många forskare varit kritisk till konkurs modeller. 
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Bilaga 1 
Årtalet som företag har gått i konkurs:  2017*, 2018** 
Beräkning 1 år innan konkurs:  
 
Företag som gått i konkurs Ohlson 1 år Merton 1 år 
Invuo Tec** −3,003974714 0,0000% 
HQ AB* −2,949747823 0,0002% 
Scandinavian Organics* 5,0756493 0,0000% 
Aqeri Holding* 1,981452993 0,3590% 
CybAero** −4,124824746 15,1461% 
Robert Friman** −1,214995614 3,0962% 
Wiema** −1,994928337 0,0000% 
Hubbr* 3,859165945 17,0885% 
VA Automative Hässleholm** −0,4056638685 0,9885% 

 Företag ej gått i konkurs 
  ICTA 0,7843853 0,0000% 

Firefly −2,1883588 0,0000% 
Micro Systemation AB −2,025405585 0,0000% 
Naxs AB −4,92231932 0,0000% 
Cinnober Financial Technology −0,985626 0,0004% 
Jays Group −3,4071329 0,0073% 
Stille AB −3,5200512 0,0000% 
Wise Group −0,81090065 0,0000% 
Westpay −1,84298324 0,7389% 
Vicore Pharma Holding −4,81917868 0,0000% 
Sportamore −2,5175219 0,4912% 
Nordic Leisure −4,9786708 0,0000% 
Advenica AB −3,08061925 1,8591% 
Absolent Group AB −3,32957869 0,0000% 
Crown Energy AB −5,28239266 0,0000% 
Sotkamo Silver AB −6,028487574 0,0000% 
ProstaLund AB −4,921963657 0,0000% 
ALM AB −2,333923951 0,0001% 
Intutive Aerial −0,2099931294 7,5672% 
Castellum −0,8474633172 0,0000% 
 

 
	

	



	

Bilaga 2 
Årtalet som företag har gått i konkurs:  2017*, 2018** 
Beräkning 2 år innan konkurs: 
 
Företag som gått i konkurs Ohlson 2 år Merton 2 år 
Invuo Tec** −1,503471568 0,0000% 
HQ AB* −2,035974606 0,0000% 
Scandinavian Organics* 4,167287348 0,0000% 
Aqeri Holding* −1,364130522 11,8540% 
CybAero** −3,582971579 0,0000% 
Robert Friman** −1,839238769 0,0000% 
Wiema** −4,897800816 0,2021% 
Hubbr* 1,21893142 3,2498% 
VA Automative Hässleholm** 2,441593457 26,7993% 

 Företag ej gått i konkurs 
  ICTA 0,876323697 0,0000% 

Firefly −2,151693905 0,0006% 
Micro Systemation AB −3,282823659 0,0000% 
Naxs AB −4,42955348 0,0000% 
Cinnober Financial Technology −0,032724585 16,2148% 
Jays Group −0,991097031 0,7585% 
Stille AB −0,46322487 4,8915% 
Wise Group −0,74366616 0,0000% 
Westpay −1,419710281 0,0000% 
Vicore Pharma Holding −2,389632409 0,0000% 
Sportamore −4,168594746 0,0000% 
Nordic Leisure −4,312075273 0,0007% 
Advenica AB −3,519210429 0,0003% 
Absolent Group AB −3,315819277 0,0000% 
Crown Energy AB −1,910367229 0,0038% 
Sotkamo Silver AB −4,196123677 8,5675% 
ProstaLund AB −4,734660453 0,0000% 
ALM AB −3,581576025 0,0000% 
Intutive Aerial 1,685642469 13,4082% 
Castellum −0,602115068 0,0035% 

 


