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Sammanfattning

Med anledning av finanskrisen har många människor i Sverige drabbats i samband med att  företag 

har gått i konkurs. Enligt Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC har antalet konkurser ökat 

under år 2008 med 5500 i jämförelse med samma period år 2007. De mest drabbade är nystartade 

och privata företag inom tjänst - bygg och transportbranschen. UC:s marknadschef Roland Sigbladh 

prognositerar att under år 2009 kommer företagskonkurser i landet att öka med 25% och uppskattar 

att 7000 svenska företag kommer att hamna i ekonomiska kriser.

Detta innebär att i takt med ökade konkurser kommer fler att förlora sitt jobb, långivarna förlorar 

sitt kapital vilket i sin tur kan leda till ökade kostnader för staten. 

Under sådana förhållanden kan det bli svårt för banker och kreditgivarna att låna ut kapital till det 

lånsökta företaget eftersom det medföljer en risk att kreditgivarna inte får tillbaka sina utlånade 

medel.

En konkursprediktion innebär att man kan förutse en konkurs i ett företag genom att analysera 

betydelsefulla nyckeltal. Nyckeltalen med förmåga att prediktera en konkurs kan tillämpas för att ta 

reda på hur utvecklingen har skett i ett företaget och hur stor risken är att det går i konkurs. 

Konkursprediktion kan vara ett bra hjälpmedel för långivarna då de kan använda den för att göra en 

kreditbedömning för det lånsökande företaget.

Denna uppsats handlar om konkuresprediktion inom olika företagsbranscher där syftet är att 

undersöka vilka nyckeltal som är mer eller mindre effektiva för olika företagsbranscher 

(tillverkande och icke-tillverkande företag) beträffande möjlighet att använda dem för att förutsäga 

en kommande konkurs.

Undersökning behandlar enbart traditionella nyckeltal där informationen är hämtad från 

årsredovisningar. Den undersökta gruppen består av företag som har inlett konkurs under år 2008. 

Företagen har sedan jämförts med en kontrollpopulation för samma period för att säkerställa 

resultaten. 

Vår undersökning visade att endast soliditet och resultat före avskrivning i % av omsättning har en 

stark prognosförmåga fem år innan konkurstillfället. Soliditeten är mer lämpad inom tillverkande 

medan resultat före avskrivning i % av omsättning är effektiv inom icke-tillverkande företag. Dessa 

nyckeltal fungerar som indikatorer vid en konkursprediktion.
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1 Inledning

Varje företag behöver kapital för att kunna utveckla och driva vidare verksamheten. I dagsläget 

krävs att fler företag måste göra stora investeringar för att överleva på marknader där det råder hård 

konkurrens. Ett sätt att öka kapitalbehovet är antingen genom en ökning av det egna kapitalet eller 

lån från banker och liknande kreditgivare1. Å andra sidan är det nödvändigt för långivarna att kunna 

vara säker på att det företaget som söker kredit har förmågan att betala tillbaka lånet.2

Under nutida förhållande då fler företag hamnar i ekonomisk kris och antalet konkurser ökar kan 

det bli betydelsefull att tillämpa konkursprediktion som utifrån verksamhetens finansiella ställning 

under de senaste åren kan indikera en kommande konkurs3. Konkursprediktionen kan fungera som 

hjälpmedel för både kreditgivarna och verksamhetens ledning som behöver förstå den ekonomiska 

ställningen de befinner sig i.

När en verksamhet har ekonomiska problem kan det i värsta fall leda till en konkurs. Konkurs 

innebär att en person eller ett bolags affärer måste avslutas och dess tillgångar säljs för att betala av 

alla skulder. Vid konkurs får fordringsägarna betalt genom att företagets tillgångar fördelas mellan 

dem.

Företagsrekonstruktion är ett annat alternativ till konkurs för företag som befinner sig i en dålig 

ekonomisk situation. En sådan möjlighet kan rädda företaget ur krisen och undvika att 

verksamheten avvecklas helt. Företagsrekonstruktion innebär att en näringsidkare med skulder får 

möjlighet att rekonstruera sin verksamhet för att kunna bli lönsam igen. I rekonstruktionen kan det 

ingå offentligt ackord vilket betyder att fordringsägarna får avstå från vissa av sina fordringar4 . För 

att detta ska vara en möjlig lösning är det viktigt att företaget har goda utsikter att lyckas i 

framtiden.  

Den 1 januari 2005 infördes nya förmånsrättsregler. En av de viktigaste förändringar som gjordes 

var avskaffandet av statens förmånsrätt för skatter och avgifter vid konkurs . En annan viktig 

förändring var en minskning av bankernas säkerhetsvärde som sker i form av företagsinteckningar5. 

1 Engström, balans 2003 (nr3)
2 Internationell redovisning teori och praxis sid 22
3  https://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID
%3D2009%255C04%255C07%255C332328%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan
%3BHuvudnyheter
4    http://www.kronofogden.se/konkurs/vadarkonkurs.4.14db52b102ed4e5fe380002973.html 
5  http://www.kronofogden.se/download/18.3d21d85f10922490e1080002467/911.1201_utskr.pdf
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En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att näringsidkare ska kunna 

använda sin rörelseegendom som kreditsäkerhet. Anledningen till den nya förmånsrättsregler var att 

det skulle finnas fler möjligheter till att rekonstruera företag och minska antal konkurser. 6

1.1 Problemdiskussion
Sverige befinner sig just nu i lågkonjunktur och det fruktas en fortsatt konjunkturförsämring. Enligt 

en undersökning som har utförts av Affärs- och kreditupplysningsföretag UC visade det sig att fler 

svenska företag har gått i konkurs under år 2008 än året innan. Enligt UC:s marknadschef Roland 

Sigbladh var det främst nystartade och privata företag som hamnade i denna i finansiella kris. Detta 

berodde delvis på konjunkturförändringen och den världsomfattande finanskrisen. År 2008 växte 

antalet företagskonkurser till 5500, bara under december 2008 var det totalt 565 svenska företag 

som gick i konkurs. Kommande tider kommer troligtvis att bli ännu besvärligare för svenska företag 

då UC:s prognostiserar att antalet konkurser kommer att öka med 25% under år 2009, vilket 

omfattar runt 7000 företag. Konkursökningen har skett i alla branscher men de som varit mest 

drabbad är privata tjänsteföretag, byggföretag och detaljhandelsbolag. Verksamheter inom hotell- 

och restaurang branschen tillhör även de utsatta.7

Företagskonkurser leder i värsta fall till att människor förlorar sitt arbete och kreditgivarna förlorar 

kapital. Detta leder i sin tur till kostnader för staten och skattebetalarna8. Med bättre kontroll över 

ekonomiska ställningen i företaget kan åtgärder sättas in i god tid och konkursen undvikas. Detta 

kan vara ett bra underlag för olika intressenter som har rättighet att ta del av information om det 

företag de har investerat i. Genom att förutse en konkurs i ett företag kan intressenterna få möjlighet 

att förbereda sig för de konsekvenser som följs. 

Det finns redan idag metoder för att förutsäga en konkurs. Många av metoderna bygger på 

användandet av nyckeltal. Problemet som vi ser med dessa metoder är att de inte väger in de 

enskilda nyckeltalens lämplighet att förutsäga konkurs beroende på vilken bransch företaget tillhör. 

Målet med denna studie är att öka kunskapen om olika nyckeltals lämplighet vid användandet av 

dem för att förutsäga konkurser inom olika företagsbranscher. Branscherna vi valt är tillverkande 

företag och icke tillverkande företag. Detta kan ha en viss betydelse då studien på Örebros 

Universitet år 2001 visar att företag inom olika branscher värderas på skilda sätt vid kreditutlåning.9 

6   http://www.bolagsverket.se/foretaginteckningar/vad.html
7 http://uc.se/show.php?id=1028078     
8 http://hd.se/landskrona/2009/02/16/byggkonkurs-kan-goera-27/
9 C-uppsats av Powalko och Stenlund  på Örebros universitet 2003
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En sådan kreditbedömning utförs av intressenter såsom banker och andra långivare, aktieanalytiker, 

företagsledningen, ägarna, banker, aktieägare, kunder, leverantörer, anställda, staten mm10. 

Resultatet av studien kan sedan användas för att få en indikation på hur effektiv en 

konkursprediktion är och sannolikheten att den är korrekt. 

Vi hoppas med denna rapport kunna ytterligare underlätta och förfina metoderna för att göra 

branschvisa kreditvärderingar.

1.2 Tidigare studier

William Beavers var en av de första forskarna som utförde studier om företagskonkurser. 

Beaver jämförde 30 finansiella nyckeltal med konkursdrabbade och friska företag fem år innan 

konkurstillfället. Undersökningen bestod av en jämförelse mellan ett antal företag som hade 

misslyckats ekonomiskt med en kontrollgrupp av friska företag. Alla dessa företag hade samma 

förutsättning inom storlek och bransch. Syftet med denna undersökning var att studera variablernas 

predikationsförmåga inom konkurs. I undersökningen beräknades de finansiella nyckeltal såsom 

soliditet, likviditet och räntabilitet enskilt. Beaver kom fram till att de största skillnader fanns i 

kassaflödet och detta var synligt redan fem år innan konkurstillfället. Hans studier visade att man 

med hjälp av finansiella, enskilda nyckeltal kunde förutspå konkurser fem år innan. Vid vidare 

utveckling av Beavers studier fann man ett så kallad klassificeringsfel som uppstod om 

konkursföretagen klassificerades som frisk- eller konkursföretag11

Edward Altman studerade vidare Beavers modell och utvecklade den till en mutivariabel metod. 

Denna metod är applicerbar endast i större företag som används flera variabler och skapar olika 

kombinationer av variabler som på bästa sätt prognostiserar konkurs. Altman var den första som 

använde sig av denna analys och hans modell som numera kallas för Z-modellen anses vara den 

mest grundläggande för att predikera konkurser inom tillverkande företag. Altman undersökte 

tillverkande företag varav 33 bestod av konkursföretag och 33 friska företag. Finansiella rapporter 

användes för att få fram variabler som har förmågan att förutse konkurser. De fem mest 

betydelsefulla valdes ut och beräkning gjordes för varje enskilt variabel och korrelationen mellan 

variablerna. Syftet med undersökningen var att nyckeltal inom multivariabel analys ska ge högre 

statistiskt värde i jämförelse med enskilda sammanställda nyckeltal. Resultat visade att de företag 

som klassades som framgångsrika hade ett värde högre än 2,99 och företag som hade ett värde 

10 http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artiklar_FS/finstab_01_2_artikel2.pdf
11  Anja Koponen 2003 sid 53

6



mindre än 1,81 klassades som konkursföretag. Enligt Altman utgjordes det kritiska värdet till 2,67 

vilket gjorde att den totala fel-klassificeringen minskade. Modellen visade kunna förutspå konkurs12 

Vid senare prövning av Z- modellen insåg man att den inte var fullständig och koefficienterna i 

modellen kunde ändras över tiden.13 Med anledning till detta och andra brister skapade Altman 

ZETA-modellen vilket är en vidareutveckling av Z-modellen men med flera förbättringar. ZETA var 

applicerbar både på tillverkande och icke-tillverkande företag vilket gjorde att modellen var mer 

övergripande för undersökningar inom konkursrediktioner. I denna modell förbättrades de statiska 

delar mellan variablerna där man valde ut 27 som ansågs vara viktiga för att prediktera en konkurs. 

Modellen hade förmåga att förutse konkurs fem år innan med 70 % träffsäkerhet14.  

Gösta Kedner vid Lunds Universitet genomförde den mest omfattande konkursundersökningen 

hittills i Sverige år 1975. Syftet med hans undersökning var att ta reda på vilka faktorer som 

orsakade konkurser. Kedner undersökte 6.673 konkursdrabbade företag mellan åren 1966-1970. 

Hans studie utgick ifrån bland annat företagets ålder, kapitalandel och yrkeserfarenhet samt 

företagets ekonomiska utveckling före konkursen granskades i förhållanden till tillgångar, skulder, 

eget kapital, lönsamhet och likviditet. Kedners studie visade att nyckeltal kan användas för att 

förutspå företagskonkurser. 15

Dimistras, Zanakis och Zopounidis utförde en undersökning år 1996 och tog fram en 

sammanställning av de variabler som är grundläggande i finansieringsanalysen, som en form av 

soliditet och lönsamhetsmått 16. 

Redovisningstidningen Balans 2002 (nr 3) tog upp en debatt om hur nyckeltal kan förutsäga en 

konkurs. Frågan anses vara betydelsefull i samband med att fler företag har hamnat i konkurs under 

de senaste åren. Artikeln, som är skriven av Stefan Engström, redogör hur det är möjligt för företag 

att kunna förutse framtida betalningsförmåga med hjälp av nyckeltal. Han konstaterar att en konkurs 

kan medföra negativa följder för intressenter till det konkursdrabbade företaget. Därför kan det vara 

viktig för de berörda intressenterna att använda metoden för att  kunna bedöma verksamhetens 

ekonomiska ställning. De främsta nyckeltal som Engström anser vara användbara för att kunna 

förutse framtida betalningsförmåga är likvida medel/kortfristiga skulder, kassa- och balanslikviditet, 
12 Anja Koponen 2003 sid 54
13 Anja Koponen 2003 sid 54
14 http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf
15 Anja Koponen 2003 sid  56
16 Dimitras & Zopounidis, 1990
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rörelsekapital, soliditet och förlusttäckningsförmåga 17

1.3 Problemformulering

•Kan enskilda traditionella nyckeltal indikera konkurs?

•Studera om samma nyckeltal kan användas för att undvika konkurs i både tillverkande och 

icke-tillverkande företag. Är något nyckeltal bättre eller sämre lämpat för att förutse konkurser 

inom en viss bransch?

1.4 Syfte
Studiens syfte är att undersöka vilka nyckeltal som är mer eller mindre effektiva för olika 

företagsbranscher (tillverkande och icke-tillverkande företag) beträffande möjlighet att använda 

dem för att förutsäga en kommande konkurs. Resultatet av studien kan sedan användas för att få en 

indikation på hur effektiv en konkursprediktion är och sannolikheten att den är korrekt. 

1.5 Avgränsning
Undersökningen kommer enbart att ta hänsyn till bolag inom Sverige. Vi avgränsar oss till endast 

svenska aktiebolag och bortser från börsnoterade bolag då dessa bolag mer sällan går i konkurs18.

Vi har valt att avgränsa våra studier till att analysera fem nyckeltal för att undersöka hur de enskilt 

kan användas för att förutse en konkurs. Dessa nyckeltal ska användas i alla bolag oavsett vilken 

bransch de tillhör. Antalet på de studerade företagen kommer att avgränsas till 60 st, 30 st från 

vardera branschen. Hälften av dessa bildar en kontrollgrupp (företag som inte har gått i konkurs) se 

Tabell 1. De företag som har gått i konkurs har liknande ekonomiska förutsättningar då alla har 

minst 20 anställda vid konkurstillfället. Företagen i kontrollgruppen har också minst 20 anställda. 

Företagens nyckeltal har studerats mellan år 2003-2007 och för det företag som gått i konkurs 

inleddes konkursen 2008.

Företagsindelning Tillverkande Icke-tillverkande
Konkurs 15 15
Friska 15 15

Tabell 1: Företagsindelning inom tillverkande och icke-tillverkande företag respektive 
17 Engström, balans 2003 (nr3)
18 https://www.creditsafe.se/Lemoon/?id=1748

8

https://www.creditsafe.se/Lemoon/?id=1748


konkursdrabbade (undersökningspopulation) och friska företag (kontrollpopulation) 

1.6 Disposition
Kapitel 2, Metod: I detta kapitel förklarar vi vad vi har gjort, hur vi har gått tillväga samt varför vi 

har valt just detta. Metodkapitlet tar upp övergripande metodik, källkritik, inhämtning av teori, 

urval av bolag, genomförande av undersökning, undersökningsinstrument och metodavgränsning

Kapitel 3, Teori: I teorikapitlet lägger vi fram den teoretiska referensram som vi sedan använder för 

att analysera empirin samt de traditionella nyckeltalen och deras förmåga att prediktera konkurs

Kapitel 4, Empiri: Här presenterar vi resultatet från den undersökning vi gjort och diskuterar vad 

svaren innebär. 

Kapitel 5, Analys: Analyskapitlet kopplar samman teori med den empiri som vi har fått från 

undersökningen. 

Kapitel 6, Slutsats: I slutsatsen kommer vi att besvara den frågeställning som ställdes i 

problemformuleringen. Här ser man om vår undersökning har genomförts enligt syftet.
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2 Metod

I denna undersökning har vi använt oss av en kvantitativ metod. Beaversstudien har använts som 

grund för denna undersökning då vi har tillämpat enskilda nyckeltal för att undersöka deras 

prediktionsförmåga inom konkurs. I liknelse till Beaversstudien har vi delat in undersökningen i 

fem delmoment : 1) Jämförelse mellan båda grupper, 2) Välja ut användbara nyckeltal, 3) 

Dichotomous klassificieringstest, 4) Analys, 5) Slutsats.

Först gjorde vi en jämförelse mellan 30 konkursdrabbade och 30 friska företag. Av de 

konkursdrabbade var 15 icke-tillverkande och 15 tillverkande företag, likaså för de friska företagen. 

Vi valde ut fem nyckeltal till vår undersökning. Valet av nyckeltalen gjordes enligt principerna att 

de använts i facklitteraturer, nyckeltal som anses vara traditionella och de som har varit användbara 

inom banker, såsom SEB19. På detta sätt kom vi fram till att soliditet, kassalikviditet, 

balanslikviditet, avkastning på eget kapital och resultat före avskrivning ansågs vara 

tillämpningsbara nyckeltal.

För varje företag använde vi årsredovisningar från fem år innan konkurstillfället för att kunna få 

fram nyckeltalen. Sedan analyserade vi nyckeltalen (ett i taget) för att se om det var möjligt att finna 

en trend för att förutsäga en konkurs. Om trenden för hur nyckeltalet utvecklades med tiden för de 

konkursdrabbade företagen skiljde sig från trenden inom kontrollgruppen så går nyckeltalet att 

använda. De användbara nyckeltalen testades vidare i en så kallad dichotomous klassificeringstest 

som tidigare har använts av Beaver. Denna metod används för att kunna skapa ett gränsvärde hos 

nyckeltal så att antalet felklassificeringar blir minimala. På så sätt kan vi studera om hur träffsäker 

nyckeltalförmågan har.

Slutligen sammanställer vi resultatet och försöker finna en skillnad i resultatet för de två 

urvalsgrupperna (branscherna). Om en sådan skillnad finns kan den användas för att förstå hur 

effektiv ett nyckeltal är för att förutsäga en konkurs inom tillverkande respektive icke-tillverkande 

företag.

2.1 Urvalskriterium
Bolagen i undersökningen väljs enligt följande kriterier:

1.Att bolag måste vara registrerat som aktiebolag och får ej vara börsnoterade

19http://www.seb.se/pow/content/pdf/foretagarguiden/Nyckeltalsanalys.pdf
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2.Att bolag har varit registrerat i vid Patent och registreringsverket under minst 5 år20

3.All bolag ska antingen vara ett tillverkande eller icke- tillverkande 

4.Att bolag ska ha minst 20 anställda vid konkursansökan

5.Att konkurs skall ha inletts år 2008

Att bolagen måste vara icke börsnoterade aktiebolag har bestämts på grund av ett flertal olika 

anledningar. Dels betraktas bolaget som en juridisk person där delägarna inte behöver ta ansvar för 

bolagets förpliktelse. Bolaget kan teckna avtal och kan i värsta fall försättas i konkurs. Dels för att 

det finns ökad risk hos mindre aktiebolag att gå i konkurs i jämförelse med större börsnoterade 

bolag21. Varje aktiebolag i Sverige måste enligt lag ha ett organisationsnummer som företaget 

erhåller genom att registrera sig hos PRV (Patent och Registreringsverket). 22 Vi har valt att 

analysera företag som har varit registrerade hos PRV i minst fem år då tidigare studier visar att de 

två första åren är bolaget fortfarande i en så kallad etableringsfas och kan därmed gå i konkurs 

under sina levnadsår utan att bli påverkat av affärsidén.

Anledningen till att vi valt företag som funnits i minst fem år är att de då har genomgått 

etableringsfasen. Om ett företag har varit verksamt i sju år betraktas det som att företaget överlevt 

en konjunkturcykel. I Kedners undersökning hade aktiebolag ett genomsnittlig median livslängd på 

drygt 5 år vid konkurs. 

Bolagen ska antingen vara tillverkande eller icke- tillverkande för att vi ska kunna ta reda på om 

resultatet skiljer sig vid tillämpning av de utvalda nyckeltalen. Nästa kriterium är att bolaget måste 

ha minst 20 anställda vid konkursansökan vilket har bestämts utifrån att majoriteten av den 

sammanställda statistiken har antal 20 anställda som ett avgränsat värde enligt SCB. Detta 

underlättar insamlandet av data och ökar möjligheten för statistiska jämförelser med övriga data. 

Om alla bolag har minst 20 anställda innebär det också att bolagen har mer liknande ekonomiska 

förutsättningar samt att urvalsgruppen utesluter bolag som har en mindre verksamhet. Det sista 

kriteriet är att bolaget ska inlett konkursen år 2008 då vi studerar årsredovisningar från år 2003 till 

år 2007.

2.2 Datainsamling
Undersökningen grundar sig på årsredovisningar vilket anses vara sekundärdata. Då vår urvalsgrupp 

20 Patent och registreringsverket kommer fortsättningsvis förkortas med PRV
21 https://www.creditsafe.se/Lemoon/?id=1748
22 Aktiebolaglagen 1:1
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bestod av aktiebolag, vars årsredovisningar är offentliga handlingar, var det möjligt att samla in 

materialet23. Affärsdata är en databas som innehåller information om bolag bland annat 

årsredovisningar, typ av verksamhet (tex tillverkande eller icke tillverkande) samt sammanställning 

av styrelsen. Härifrån samlade vi in årsredovisningar från fem år innan konkurser för 

konkursdrabbade bolag och andra. För att kunna utföra en avancerad sökning på affärsdatas sida tog 

vi kontakt med anställda på Affärsdata via telefon. På detta sätt blev det möjligt att söka material 

enligt våra kriterier som att bolaget skulle ha minst 20 anställda vid konkurs, alla årsredovisningar 

skulle börja enligt kalenderår dvs. från och med 1/1 och till och med 31/12 samt att bolagen skulle 

ha samma bolagsform. 

Jstor (Journal Storage) är en databas som består av en samling av äldre tryckta artiklar på engelska 

inom varierade ämnen. Artiklar som har studerats inom ämnet består till stor del av amerikansk 

forskning vilket har varit möjligt att hitta på denna sida.

2.3 Urvalspopulation
Vår urvalspopulation delas in i två grupper där den ena består av bolag som klassats som ett 

tillverkande företag och det andra av företag som klassats som ett icke-tillverkande företag. Varje 

grupp består av 30 bolag därav hälften innefattar friska företag.

I denna undersökning har vi definierat att ett tillverkande bolag är de som hamnar i klass C-

Tillverkning enligt Affärsdatabasens indelning. Varje klass har sin egen SNI-kod och består av 

underkategorier. Beteckningen SNI står för Svenskt näringslivs index och är framtagen av SCB.

Affärsdatabasen har framställt en lista över klassificering på olika verksamheter där endast klass C 

är tillverkande verksamhet och de resterande består av icke-tillverkande24 (se bilaga1)

2.4 Kontrollpopulation
För att kunna jämföra våra statistiska beräkningar på vår undersökningspopulation behöver vi en 

kontrollpopulation. Denna population ska uppfylla samma kriterium som är fastställda för 

urvalspopulationen bortsett från att de inte har hamnat i finansiell kris dvs friska företag. Denna 

kontrollgrupp består av 30 bolag varav 15 är tillverkande och 15 är icke tillverkande.

23 http://www.bfn.se/redovisning/rek/arkiv/bfn-r8.aspx
24 Affärdata
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2.5 Bortfall
Det normala är att företag börjar sin verksamhet med ett så kallad kalenderår men undantag 

förekommer. Vid urvalsprocessen förekom företag som exempelvis hade brutet räkenskapsår i sin 

verksamhet. För att det ska vara jämförbart med andra företag faller sådana företag bort från vår 

population. Ett annat exempel är att kriterium för att antal anställda ska vara minst 20 st. Vi 

förutsätter att antal anställda har sin betydelse i företagsstorleken dvs ju större företag är desto fler 

antal anställda. De företag som inte passade in i detta kriterium blev bortfall. Det fanns många 

företag som saknade uppgifter året innan konkurstillfället. Det skulle vi kunnat åtgärda genom att 

göra beställning från bolagsverket men på grund av deras höga kostnader räknades dessa företag 

som bortfall.

2.6 Validitet och reliabilitet
Vi har använt oss av en kontrollgrupp för att bedöma förändringen i undersökningspopulationen. 

Dessa grupper har testats mot varandra med samma förutsättningar för att få fram ett jämförande 

underlag vilket gör att våra resultat kan valideras högt. Dessutom har vi använt oss av en 

dichotomous klassificeringstest för att minimera felklassificering av undersökningsgruppen samt 

kontrollgruppen. Det medför att värdet på undersökningen anses vara högt. Årsredovisningar som 

har använts i undersökningen är sekundärdata och kan utläses på ett enda sätt. Det betyder att 

innehållet i materialet går inte att misstolkas. Detta gör att validiteten för vårt material är relativ 

högt. Vi har även beräknat alla nyckeltal för hand för att minska bearbetningsfel.

Undersökningen som utförs i denna uppsats är baserad på en redan befintlig modell, Beavers studier 

och därav anser vi att reliabiliteten i vår studie är god. 

2.7 Källkritik 

För att få ett mer realistisk resultat krävs det att undersökningen innefattar ett flertal företag så att 

generaliserbarheten blir så hög som möjligt, med andra ord ju fler i underlag, desto bättre. Trots 

denna utgångspunkt anser vi att vårt urval ändå är representativ för populationen eftersom vi har 

satt upp urvalskriterier som gör att många bolag inte uppfyller kraven och därmed faller bort.
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3 Teoretisk referensram

3.1 William Beaver
Beaverstudier kallas för den univariata analysmetoden som grundar sig på balans och/eller 

resultaträknings information. Beaver var bland de första som intresserade sig för studier om 

konkurspredikationer. Han grundade sin forskning inom nyckeltalsanalys där han ville undersöka 

nyckeltalens förmåga att förutspå konkurser. Beavers undersökning visade att det fanns ett antal 

nyckeltal som ansågs ha betydelse för den finansiella ställningen i företagen. Dessa nyckeltal bestod 

av kassaflöde, nettoinkomst, skuld genom totala tillgångar, likvida tillgångar genom totala 

tillgångar och likvida tillgångar genom skulder och omsättning. 

Beavers undersökning bestod av fem delar: 1) urvalsdesign, 2) jämförelse av medelvärde, 3) en 

dichotomous klassificeringstest, 4) analys av sannolikheten hos nyckeltal och 5) slutsats.

Han undersökte 79 industriföretag som hade hamnat i konkurs mellan år 1954-1964. För att 

förstärka sina resultat valde han att jämföra dessa konkursdrabbade företag med en kontrollgrupp 

som bestod av friska företag med samma förutsättning inom bransch och storlek som 

konkursföretagen. Den ekonomiska utvecklingen analyserades i alla företag och fem år innan 

konkurstillfället. Nyckeltalen som han valde att tillämpa i undersökningen gjordes enligt 

principerna att vilka som hade varit mest använda i facklitteraturen, nyckeltal som visade ha gett 

goda resultat i tidigare studier och enligt kassaflödesinformationen. 30 olika relationstal valdes ut 

som han sedan beräknade den årliga medelvärde på för både konkurs- och kontrollföretagen. 

Resultatet från undersökningen jämfördes sedan parvis mellan både grupperna. En sådan jämförelse 

kallas för en profil-analys där Beaver upptäckte stora skillnader mellan konkursdrabbade- och friska 

företag. Det märkbara i Beavers studie var att nyckeltalen som tillämpades i både grupperna 

utgjorde stora skillnader fem år innan konkursen. De största skillnader fanns i kassaflöde i 

förhållande till främmande kapital samt netto resultat i förhållande till totala tillgångar.

3.2 Dichotomous Test
Profil analysen som utfördes av Beaver ansågs inte vara tillräcklig då han inte kunde avgöra hur stor 

skillnaden var ifrån medelvärden. För att kunna styrka prediktionsförmågan tillämpades en så kallad 

dichotomous klassificeringstest. Användningen av denna metod innebär att man väljer ett nyckeltal 

i taget för ett flertal företag. Nyckeltalenas värden sorteras för de olika företagen i storleksordning. 
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Sedan testar man sig fram tills man finner det bästa gränsvärde som klassificerar företagen antingen 

som konkursdrabbad eller friska företag. De företag som hamnade under gränsvärdet klassificeras 

som företag i konkurs medan de som befann sig över gränsvärdet betecknas som friska företag. 

Andelen av felklassificeringar kan användas som en indikator på hur bra nyckeltalet är för 

konkursprediktion. Ju mindre andelen av procentuella fel desto högre grad av prediktionsförmåga. 

På detta sätt kunde man minimera felklassificeringen av företagen. 

Testet innehåller två missklassificeringar så kallad fel typ I och typ II. Felklassificering av typ I är 

sannolikhetsandelen av konkurs företag som är felklassificerade medan typ II innebär den andel av 

friska företag som är felklassificerade. Det totala felet innefattar både feltyp I och feltyp II.

Beaver drog slutsatsen att nyckeltal som individuella relationstal inte har samma förmåga att förutse 

konkurser fem år innan. Nyckeltalen för kassaflöde hade en stark predikationsförutsägelse medan 

nyckeltalen för likvida tillgångar hade en relativ svagare predikationsförmåga. 

Beaver kom fram till att utöver finansiell data är det nödvändigt att söka andra förklaringar till 

företagskonkurser. En del av företag som undersöktes av Beaver förutsågs att gå i konkurs. Dessa 

företag klarade ändå att undvika konkursen just på grund av att nyckeltalen fungerade som ett 

alarmsystem.25

25  Beaver, W.H. 1963
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4 Empiri

4.1 Undersökningsresultat
Undersökningsdelen är uppställd på följande sätt:

1.En jämförelse av medelvärdet används mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen 

2.Beräknade nyckeltal som indikerar konkurs på bästa sätt väljs ut 

3.En dichotomous klassificeringstest genomförs med de utvalda nyckeltalen för att studera om 

träffsäkerhet 

4.Analys, där vi kopplar samman teori med resultaten från undersökningen

4.2 Utvalda nyckeltal

4.2.1 Kassalikviditet

Kassalikviditeten visar företagets förmåga att kunna betala tillbaka kortfristiga skulder, där 

kortsiktigheten innebär att betalningar kommer att falla inom ett år. När det gäller gränsvärden för 

kassalikviditetsmåttet är det svårt att ange sådana, men utan tvivel kan en kassalikviditet 

understigande 100 % vara ett tecken på betalningssvårigheter. Det gäller särskilt när kortfristiga 

skulder många gånger förfaller till betalning tidigare än vad omsättningstillgångar konverteras till 

likvida medel26 . Nedan är formeln hur vi har räknat ut kassalikviditet:

Kassalikviditet = omsättningstillgångar utom varulager/kortfristiga skulder

Det genomsnittliga värdet för kassalikviditeten under 5 år för våra 15 tillverkande företag visas i 

Tabell 2. Motsvarande värde för kontrollgruppen visas också i samma tabell.

Det genomsnittliga värdet för kassalikviditeten under 5 år för våra 15 icke tillverkande företag visas 

i Tabell 3. Motsvarande värde för kontrollgruppen visas också i samma tabell.

Utifrån Tabell 2 och Tabell 3 kan man utläsa att kassalikviditet i vår undersökningspopulation i både 

tillverkande och icke tillverkande företag avtar ytterst lite det sista året innan konkurs. 

I Illustration 1 och Illustration 2 är tabellvärdena ut ritade. Man ser då tydligt förhållandet mellan de 

konkursdrabbade företagen och kontrollgruppen. Resultat visar att det är svårt att urskilja vilket 

företag som riskerar att drabbas av konkurs respektive är friskt genom att endast titta på 

26 Den nya affärsredovisningen 2006, sid 359
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kassalikviditeten. Ett exempel på det ser man i Illustration 1 att kurvan för konkursdrabbade 

företagen (undersökningspopulation) följer kontrollpopulation och inte avviker på något urskiljbart 

sätt.
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Illustration 1: 

ICKE TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation 103,2 284,1 156,2 92,2 84,4
Kontrollpopulation 123,8 103,6 107,8 109,2 102
Tabell 3: 
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Illustration 2: 

KASSALIKVIDITET
TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation 92,9 112,9 131,6 176,4 72,9
Kontrollpopulation 159,2 132,4 135,8 120,3 114
Tabell 2: 



4.2.2 Balanslikviditet

Balanslikviditeten visar betalningsberedskap på kort sikt och är i grund och botten härledd från 

kassalikviditeten med en möjlighet att kunna infria det kapital som har bundits i varulager27. 

Nedan är formel hur vi har räknat ut balanslividitet:

Balanslikviditet= Samtliga omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder

I Tabell 4, Tabell 5, Illustration 3 och Illustration 4 ser man att konkursdrabbade företag skiljer sig 

ytterst lite ifrån kontrollpopulation när man tittar på balanslikviditeten. Detta gäller både 

tillverkande och icke-tillverkande företag.

BALANSLIKVIDITET
TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation 136,1 152,4 168,6 215 112,8
Kontrollpopulation 202,7 167,8 168,3 151,9 145,8
Tabell 4: 
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Illustration 3: 

27 Den nya affärsredovisningen 2006, sid 360
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ICKE TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation 338,4 303,1 174,4 118,6 97,6
Kontrollpopulation 162 140,8 158,5 146,2 147,8

Tabell 5: 

4.2.3 Soliditet

Soliditeten är ett uttryck för hur stor del av företagets totala kapital som är egna och inte lånade 

pengar. Nyckeltalet mäter företagets finansiella styrka och visar därmed hur sårbart företaget är., 

dvs företagets förmåga att överleva trots tillfälliga motgångar eller till och med förluster flera år i 

följd28. 

Här nedan är formel hur vi har räkna ut soliditet: 

Soliditet i % = eget kapital + 72% av obeskattade reserver / totala tillgångar

Tabell 6, Tabell 7, Illustration 5 och Illustration 6 visar en klar tendens att soliditeten skiljer mellan 

undersökningspopulation och kontrollpopulation när man titta på soliditet. Redan fyra år tillbaka 

märker man en markant skillnad hos dessa grupper. Den största skillnaden finner vi hos icke 

tillverkande företag (se Illustration 6).

28 Den nya affärsredovisningen 2006, sid 356
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SOLIDITET
TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation 20,3 33,1 32,8 21,9 4,8
Kontrollpopulation 36,5 35,3 34,5 34,5 32,9
Tabell 6: 
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Illustration 6: 

ICKE TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation 26,4 12,1 6,9 2,9 0,2
Kontrollpopulation 23,9 24,8 29,5 29,2 29,6
Tabell 7: 
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4.2.4 Resultat före avskrivning i % av omsättning

Resultat före avskrivning i % av omsättning är ett mått på lönsamhet och är avgörande för ett 

företags överlevnad på långt sikt. Nyckeltalet är inte påverkat av bokslutdispositionen, skatter, 

finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. På grund av detta är resultat före avskrivning 

i % av omsättning bra ur ett jämförande perspektiv.29

Nedan är formel hur vi räknat ut resultat före avskrivning i % av omsättning:

Rörelseresultat före avskrivning / omsättning

I Tabell 8, Tabell 9, Illustration 7 och Illustration 8 ser man resultat före avskrivning i % av 

omsättning. Den stora avvikelsen finner man när man jämför undersökningspopulationen 

(konkursföretagen) med kontrollpopulationen för år 2005. Denna avvikelse gäller både tillverkande 

företag (se Tabell 8 och Illustration 7) och icke tillverkande företag (se Tabell 9och Illustration 8).

29 Emery & Finnerty,1991
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RESULTAT FÖRE AVSKRIVNING I % AV OMSÄTTNING
TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation 2,8 4,4 -7,7 1,9 -0,3
Kontrollpopulation 4,3 2,7 4,1 3,9 6,4
Tabell 8: 
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4.2.5 Räntabilitet på eget kapital 

Räntabilitet på EK är ett mått på företagets förmåga att ge avkastning på investerat kapital. Måttet 

visar varje satsad krona från ägare genererar en viss % avkastning. Ju högre desto bättre. Det är 

vanligt att man bortser från bokslutdisposition som kan påverka det redovisade årsresultatet längst 

ner i resultaträkningen30. Därför har vi valt att ta resultat efter finansiella intäkter och kostnader i 

beräkningen av räntabilitet. Nedan är formel hur man räknar ut räntabilitet på eget kapital:

Räntabilitet på eget kapital = Res/EK+ 70% av obeskattade reserver

I Tabell 10,Tabell 11, Illustration 9 och Illustration 10 ser man att fram till år 2006 är skillnaden 

relativt liten mellan både undersöknings- och kontrollpopulationen. Om man tittar på i Illustration 9 

och Illustration 10 ser man att både för tillverkande och icke tillverkande företag går en avvikelse i 

jämförelse med kontrollpopulationen endast att utläsa under sista året innan konkurs.

30 Den nya affärsredovisning 2006, sid 352
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ICKE TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation 0,6 -40 -225,1 -126,5 -135,8
Kontrollpopulation 5 4,5 2,7 6,3 7,1
Tabell 9: 
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RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL
TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation -3,2 -30,2 10 -10,6 -94,5
Kontrollpopulation 59,81 -16,2 -26,2 12,9 20,2
Tabell 10: 
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4.3 Sammanställning av utvalda nyckeltal
Av nyckeltalen är det soliditet och resultat före avskrivningen i % av omsättning som ger en tydlig 

avvikelse när man jämför undersökningspopulationen med kontrollpopulationen. Denna avvikelse 

är tydlig både hos tillverkande och icke tillverkande företag. Dessa två nyckeltal kommer vi därför 

att testa vidare i dichotomous klassificeringstest. Med dichotomous klassificeringstest  kan vi ta 

reda på hur träffsäker konkursprediktionen är. Mer om detta i nästa kapitel (dichotomous 

klassificeringstest)
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Illustration 9: 

ICKE TILLVERKANDE FGT 2003 2004 2005 2006 2007
Undersökningspopulation -62,4 10,9 -48,8 -35,8 -592
Kontrollpopulation 6,2 4,5 42,9 53,8 63,5
Tabell 11: 



4.4 Dichotomous klassificeringstest
Vi har använt Dichotomous klassificeringstestet för att bedöma om vårt bestämda gränsvärde är rätt 

uppsatt vid beräkning av felklassificering inom både undersökningspopulation och 

kontrollpopulation (konkurs och friska företag). Vid tillämpning av denna metod har vi valt att 

analysera både feltyp I och feltyp II dvs det totala andel felen under alla fem åren. Om fel typ I och 

feltyp II har ett lågt värde innebär att sannolikheten är hög att dessa grupper är rättklassificerade. 

Detta i sin tur ger en hög träffsäkerhet för nyckeltalförmågan. Ett lägre värde hos fel typ 1 och typ II 

innebär det motsatta 

Soliditet och resultat före avskrivning i % av omsättning gav bra prediktion för företagskonkurser i 

vår undersökning. Detta kan man se Illustration 5 till och med Illustration 8,där 

undersökningsgrupperna skiljer ifrån kontrollgrupperna. Vi har därför valt att utföra dichotomous 

klassificeringstest på dessa. 

För att kunna styrka prediktionsförmågan tillämpades en så kallad dichotomous klassificeringstest. 

Användningen av denna metod innebär att man väljer ett nyckeltal i taget för ett flertal företag. 

Nyckeltalenas värden sorteras för de olika företagen i storleksordning. Detta har vi gjort i bilaga 2 

för soliditet och i bilaga 3 för resultat före avskrivning i % av omsättning. Sedan testar man sig fram 

tills man finner det bästa gränsvärde som klassificerar företagen antingen som konkursdrabbad eller 

friska företag. De gränsvärden vi valt är utritade i bilaga 2 och bilaga 3. De företag som hamnade 

under gränsvärdet klassificeras som företag i konkurs medan de som befann sig över gränsvärdet 

betecknas som friska företag. Resultatet av antalet felplacerade företag i våran undersökning är 

återges i Tabell 12,Tabell 14,Tabell 16 och Tabell 18. Andelen felklassificeringar kan användas som 

en indikator på hur bra nyckeltalet är för konkursprediktion. Ju mindre andel fel desto högre grad av 

prediktionsförmåga. Den procentuella andelen fel har vi räknat ut i Tabell 13,Tabell 15,Tabell 17 

och Tabell 19. 

Antal felprediktioner med Soliditet som nyckeltal för tillverkande företag visas i Tabell 12 och 

Tabell 13.
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2007 2006 2005 2004 2003
KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT

KK 13 1 14 10 2 12 7 3 10 7 5 12 11 6 17
FR 2 14 16 5 13 18 8 12 20 8 10 18 4 9 13
TOT 15 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30

Tabell 12: Antal felprediktioner för tillverkande företag med soliditet som nyckeltal.

2007 2006 2005 2004 2003
Gränsvärde 18% 20% 24% 24% 35%
Fel typ I 1/15=6% 2/15=13% 3/15=20% 5/15=33% 6/15=40%
Fel typ II 2/15=13% 5/15=33% 8/15=53% 8/15=53% 4/15=26%
Totalt 3/30=10% 7/30=23% 11/30=36% 13/30=43% 10/30=33%

Tabell 13: Andel felprediktioner för tillverkande företag med soliditet som nyckeltal.

Antal respektive andel felprediktioner för icke-tillverkande företag med soliditet som nyckeltal 

visas i Tabell 14 och Tabell 15.

2007 2006 2005 2004 2003
KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT

KK 10 3 13 10 5 15 11 5 16 9 6 15 9 6 15
FR 5 12 17 5 10 15 4 10 14 6 9 15 6 9 15
TOT 15 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30

Tabell 14: Antal felprediktioner för icke-tillverkande företag med soliditet som nyckeltal.

2007 2006 2005 2004 2003
Gränsvärde 15% 18% 20% 20% 21%
Fel typ I 3/15=20% 5/15=33% 5/15=33% 6/15=40% 6/15=40%
Fel typ II 5/15=33% 5/15=33% 4/15=26% 6/15=40% 6/15=40%
Totalt 8/30=26% 10/30=33% 9/30=30% 12/30=40% 12/30=40%

Tabell 15: Andel felprediktioner för icke-tillverkande företag med soliditet som nyckeltal.

Antal respektive andel felprediktioner för tillverkande företag med resultat före avskrivning i % av 

omsättning för tillverkande företag visas i Tabell 16 och Tabell 17.
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2007 2006 2005 2004 2003
KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT

KK 11 5 16 10 5 15 9 6 15 8 7 15 10 7 17
FR 4 10 14 5 10 15 6 9 15 7 8 15 5 8 13
TOT 15 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30

Tabell 16: Antal felprediktioner för tillverkande företag med resultat före avskrivning i % av 

omsättning som nyckeltal.

2007 2006 2005 2004 2003
Gränsvärde 3% 3% 3% 3% 4%
Fel typ I 5/15=33% 5/15=33% 6/15=40% 7/15=47% 7/15=47%
Fel typ II 4/15=27% 5/15=33% 6/15=40% 7/15=47% 5/15=33%
Totalt 9/30=30% 10/30=33% 12/30=40% 14/30=47% 12/30=40%

Tabell 17: Andel felprediktioner för tillverkande företag med resultat före avskrivning i % av 

omsättning som nyckeltal.

Antal respektive andel felprediktioner för icke-tillverkande företag med resultat före avskrivning i 

% av omsättning som nyckeltal visas i Tabell 18 och Tabell 19.

2007 2006 2005 2004 2003
Gränsvärde 2% 3% 3% 4% 4%
Fel typ I 2/15=13% 4/15=27% 4/15=27% 6/15=40% 7/15=47%
Fel typ II 5/15=33% 6/15=40% 3/15=20% 2/15=13% 5/15=33%
Totalt 7/30=23% 10/30=33% 7/30=23% 8/30=27% 12/30=40%

Tabell 19: Andel felprediktioner för icke-tillverkande företag med resultat före avskrivning i % av 

omsättning som nyckeltal.
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2007 2006 2005 2004 2003
KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT KK FR TOT

KK 10 2 12 9 4 13 12 4 16 13 6 19 10 7 17
FR 5 13 18 6 11 17 3 11 14 2 9 11 5 8 13
TOT 15 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 30

Tabell 18: Antal felprediktioner för icke-tillverkande företag med resultat före avskrivning i % av 
omsättning som nyckeltal.



5 Analys

Kassalikviditet och balanslikviditet har visat sig vara olämpliga att förutse konkurs därför att  man 

inte ser någon skillnad på företag som har gått i konkurs och företag som inte har gått i konkurs. 

Detta skulle kunna bero på företagen tar lån för att betala av sina kortfristiga skulder så att 

kassalikviditet och balanslikviditet inte förändras vilket också gör att soliditet  (andel eget kapital) 

minskar. Därför går soliditet att använda men inte de andra. 

Även Beavers undersökning kom fram till liknande resultat där kassalikviditet och balanslikviditet 

visade på en dålig förmåga vid konkursprediktionen. 

Undersökningen visade att soliditeten har bra prediktionsförmåga beträffande företagskonkurser. 

När man använde sig av soliditeten för att förutsäga konkurser inom tillverkande företag blev 

resultatet att fem år innan konkurs var andelen feltyp I och feltyp II 33% (totalt andel fel) se Tabell 

13 vilket ger en träffsäkerhet på endast 67% men ju närmare konkursen man kommer desto högre 

blir den. När man använde sig av soliditeten för att förutsäga konkurser för icke-tillverkande företag 

blev det ett större andel fel jämfört med tillverkande företag . Året innan konkurs var andelen fel typ 

I och feltyp II 26% (totalt andel fel) se Tabell 15 för icke-tillverkande företag medan andelen fel för 

tillverkande företag endast var 10% samma år. Detta innebär att soliditeten har en större 

träffsäkerhet inom tillverkande företag i jämförelse med icke-tillverkande.

En hög soliditet innebär att företagets verksamhet är finansierad av pengar som framför allt kommer 

från ägarna och inte från banker eller kreditgivare. Med andra ord ju mindre del som är upplånad 

från andra än ägarna, desto mindre brukar man säga att företagets finansiella risk är. Detta resulterar 

i att utbetalningar för räntor och amorteringar blir mindre vilket i sin tur ökar möjlighet för företaget 

att öka sin upplåning. Om soliditeten minskar under en tid kan detta vara en indikation på att 

företaget närmar sig en konkurs.. Detta har vi också sett i vår undersökning då soliditeten sjunker ju 

närmare konkurstillfället man tittar .

Undersökningen visade att resultat före avskrivning i % av omsättning har bra prediktionsförmåga 

beträffande företagskonkurser. När man använde sig av detta nyckeltal för att förutsäga konkurser 

inom icke-tillverkande företag blev resultatet att fem år innan konkurs var andelen feltyp I och 
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feltyp II 40% (totalt andel fel) se Tabell 17 vilket ger en träffsäkerhet på endast 60%men ju närmare 

konkursen man kommer desto bättre blir den. När man använde sig av samma nyckeltal för att 

förutsäga konkurser för tillverkande företag blev det ett större andel fel än för icke-tillverkande 

företag. Året innan konkurs var andelen fel typ I och feltyp II 30% (total andel fel) se Tabell 17 för 

tillverkande företag medan andelen fel för icke-tillverkande företag endast var 23% samma år. Detta 

innebär att resultat före avskrivning i % av omsättning har en större träffsäkerhet inom icke-

tillverkande företag i jämförelse med tillverkande.

Undersökningen visar att resultat före avskrivning i procent av omsättning är ett lämpligt nyckeltal 

när man förutser en konkurs. Detta skulle kunna bero på att nyckeltalet är opåverkat av exempelvis 

bokslutdispositionen, skatter, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar. På grund av 

detta är resultat före avskrivning i % av omsättning bra ur ett jämförande perspektiv eftersom det 

räknar ut på samma sätt för alla företag och är svårt att påverka. 

Då soliditeten gav 90% träffsäkerhet inom tillverkande och resultat före avskrivning i % av

omsättning gav en träffsäkerhet på 77% inom icke tillverkande företag ett år innan konkurs anser vi 

att dessa resultat ger en god förutsättning vid bedömning av konkurser. 

28



6 Slutsats

Våra slutsatser har dragits enligt de funderingar vi hade i problemformuleringar, som lyder :

• Kan enskilda traditionella nyckeltal indikera konkurs?

• Studera om samma nyckeltal kan användas för att undvika konkurs i både tillverkande 

och icke-tillverkande företag. Är något nyckeltal bättre eller sämre lämpat för att förutse 

konkurser inom en viss bransch?

Undersökningen visade att det fanns en stor skillnad mellan friska och konkursdrabbade företag när 

man studerade dem 5 år innan konkurs. Skillnaden mellan grupperna ökar ju närmare konkurs man 

kommer.

Vi har kommit fram till att alla enskilda traditionella nyckeltal som har tillämpats i denna studie inte 

ha samma förmåga att förutsäga en konkurs. Soliditet och resultat före avskrivning i % av 

omsättning är de bäst tillämpade nyckeltal i en konkursprediktion. Däremot har dessa nyckeltal inte 

samma träffsäkerhet dvs vardera nyckeltal indikerar konkurs inom enskilda branscher. 

Soliditeten har en högre träffsäkerhet inom tillverkande än icke-tillverkande företag medan resultat 

före avskrivning i % av omsättning har den motsatta effekten. 
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Bilaga 1

Här nedanstående är en lista över klassificering på olika verksamheter där endast klass C är 

tillverkande verksamhet, resten icke-tillverkande tagen från Affärsdata31 

A - Jordbruk, skogsbruk och fiske
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 
02 Skogsbruk 
03 Fiske och vattenbruk 

B - Utvinning av mineral
05 Kolutvinning 
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
07 Utvinning av metallmalmer 
08 Annan utvinning av mineral 
09 Service till utvinning 

C – Tillverkning
10 Livsmedelsframställning 
11 Framställning av drycker 
12 Tobaksvarutillverkning 
13 Textilvarutillverkning 
14 Tillverkning av kläder 
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 
24 Stål- och metallframställning 
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 
27 Tillverkning av elapparatur 
28 Tillverkning av övriga maskiner 
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
30 Tillverkning av andra transportmedel 
31 Tillverkning av möbler 

31 Affärdata
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32 Annan tillverkning 
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 

D - Försörjning av el, gas, värme och kyla
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 

E - Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
36 Vattenförsörjning 
37 Avloppsrening 
38 Avfallshantering; återvinning 
39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 

föroreningsbekämpning 
F - Byggverksamhet

41 Byggande av hus 
42 Anläggningsarbeten 
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 

G - Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 

H - Transport och magasinering
49 Landtransport; transport i rörsystem 
50 Sjötransport 
51 Lufttransport 
52 Magasinering och stödtjänster till transport 
53 Post- och kurirverksamhet 

I - Hotell- och restaurangverksamhet
55 Hotell- och logiverksamhet 
56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 

J - Informations- och kommunikationsverksamhet
58 Förlagsverksamhet 
59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning 
60 Planering och sändning av program 
61 Telekommunikation 
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 
63 Informationstjänster 

K - Finans- och försäkringsverksamhet
64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 
65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utomobligatorisk socialförsäkring 
66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 

L - Fastighetsverksamhet
68 Fastighetsverksamhet 

M - Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
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69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 
72 Vetenskaplig forskning och utveckling 
73 Reklam och marknadsundersökning 
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
75 Veterinärverksamhet 

N - Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
77 Uthyrning och leasing 
78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster 
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster 
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 

O - Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 

P - Utbildning
85 Utbildning 

Q - Vård och omsorg; sociala tjänster
86 Hälso- och sjukvård 
87 Vård och omsorg med boende 
88 Öppna sociala insatser 

R - Kultur, nöje och fritid
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
92 Spel- och vadhållningsverksamhet 
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 

S - Annan serviceverksamhet
94 Intressebevakning; religiös verksamhet 
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 
96 Andra konsumenttjänster 

T - Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
97 Förvärvsarbete i hushåll 
98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 

U - Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
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