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Bakgrund: År 2014 var detaljhandelsbranschen den mest konkursutsatta med 2 % fler 

konkursföretag jämfört med året innan. Därför är det högst relevant att undersöka vilka 

verktyg som är mest tillförlitliga när det kommer till att skapa en stabil prognostisering av 

konkurser i detaljhandelsföretag.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka olika modeller för konkursprediktion för att se 

vilken av dessa som ger högst träffsäkerhet vad gäller förmågan att kunna förutse om svenska 

företag inom detaljhandelsbranschen kommer att gå i konkurs eller inte. 

 

Metod: Empiri som samlats in kommer primärt från undersökta företags årsredovisningar. De 

summor som därifrån samlats in har använts i formler för uträkning av nyckeltal som de olika 

modellerna kräver. Modellerna har tillämpats för att beräkna ett värde som säger om företagen 

kommer att gå i konkurs eller inte. Detta för att kunna analysera riktigheten i modellernas 

påståenden genom att jämföra resultaten med det verkliga utfallet.   

 

Teori: Den teoretiska referensramen består av en beskrivning av detaljhandelsbranschen, 

konkursteori, normativ och positiv redovisningsteori, konkurser i svenska aktiebolag, 

internationell redovisningsteori, tidigare forskning, neurala nätverk och big data.  

 

Resultat och slutsats: Den modell som utifrån denna studie har visat högst träffsäkerhet vad 

gäller förmågan att kunna förutse konkurser i svenska detaljhandelsföretag är Ohlson-

modellen och den modell som har visat högst träffsäkerhet vad gäller förmågan att kunna 

förutse om dessa kommer att förbli friska är Skogsvik-modellen. 

 

Nyckelord: Anghel, Ohlson, Skogsvik, Springate, konkursprognostisering.  



 

Abstract 
 
Title:  Bankruptcy prediction in Swedish retail companies – A 

comparison of four models for bankruptcy prediction.  
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Background: In 2014 the retail industry was in Sweden the most affected industry when it 

comes to bankuptcies with an increase of 2 % bankrupt companies compared 2013. Therefore, 

it is highly relevant to examine which tools can be used and which one is the most reliable 

when it comes to creating a stable forecasting of bankruptcies in retail companies. 

 

Purpose: The purpose of the study is to investigate different models for bankruptcy 

prediction to see which of these that provides the highest accuracy in the ability to predict 

whether Swedish companies in the retail industry will go bankrupt or not. 

 

Methodology: Empirical data collected comes primarily from the annual reports of the 

companies studied. The numbers collected has been inserted into formulas for calculation of 

financial ratios required by the different models of bankruptcy forecasting. The ratios was 

then applied to the models to obtain a value that says if companies will go bankrupt or not. 

The value could be analyzed regarding its accuracy of the statement each individual model 

provides, this by comparing the results with the actual outcome. 

 

Theory: The theoretical framework consists of a description of the retail industry, bankruptcy 

theory, normative and positive accounting theory, bankruptcies of swedish stock companies, 

international accounting theory, previous research, neural networks and big data. 

 

Results and conlusions: The model that proved highest accuracy in ability to predict 

bankruptcies in Swedish retail companies is the Ohlson model and the model that proved 

highest accuracy in ability to predict if these will remain healthy is the Skogsvik model. 

 

Keywords: Anghel, Ohlson, Skogsvik, Springate, bankruptcy prediction.  
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1. Inledning 
 
Denna uppsats studerar om en viss modell för konkursprediktion är tillämpbar på svenska 

detaljhandelsföretag. I detta inledande kapitel ges en bakgrund och en förklarande 

redogörelse för att från grunden utforska innebörden av begreppet konkurs samt dess 

ursprung. Det här avsnittet kommer sedan att mynna ut i en problemdiskussion samt en 

problemformulering. Slutligen definieras studiens syfte och undersökningens avgränsningar 

kommer att presenteras och motiveras. 

1.1 Bakgrund 

För att kunna förstå begreppet konkurser och allt vad detta begrepp innefattar kommer 

uppsatsen först att presentera en historisk tillbakablick för att se var begreppet ursprungligen 

kommer ifrån. Det konceptuella tankesättet kring skulder och avskrivning av dessa kan man 

se redan i bibliska skrifter där det fanns tendenser till någon form av prioritetsordning baserad 

på olika intressen. Dock verkar det tydligare att konsekvenserna, det vill säga bestraffningen 

för att ha obetalda skulder, härstammar från det antika Grekland. Där kunde gäldenären, 

gäldenärens familj samt gäldenärens anställda hamna i slaveri på grund av obetalda skulder. 

Båda de ovan beskrivna koncepten finns sammanställda i de så kallade Hammurabis lagar 

som befästes i Babylon cirka år 1780 f.Kr. vilka bland annat avsåg fängelse men även en form 

av frivillig befrielse från sina skulder genom tidsbegränsat slaveri.1 
 
Konkurser är ingen nyhet bland företag och lagstiftning kring dem har under flera 

århundraden påverkats av samhällets utveckling. En lag som mycket tidigt trädde i kraft 

uppkom redan år 1296 och döptes till Upplandslagen. Lagen innebar främst att skulder skulle 

betalas och om det inte fanns tillräckligt med pengar skulle borgenärer i förhållande till 

storleken på sina fordringar betala det kvarvarande beloppet. Ytterligare kunde arbetstvång 

krävas av borgenären för att denne skulle få ut sin fordran. På 1300-talet blev behovet av 

lagstiftning kring kreditgivning allt mer nödvändig, särskilt i köpstäder. Ännu viktigare blev 

lagstiftningen i Sverige under näringslivets utveckling under 1500- och 1600-talet då landet 

gick mot att bli en stormakt med omfattande utländska kontakter.2  

 

                                                
1 Donoher, W.J. Corporate Bankruptcy Fundamental Principels and Processes. New York: Business Expert 
Press, 2012. E-bok. 
2 Koponen, A. Företagens väg till konkurs. Stockholm: Stockholms universitet, 2003. s. 24-25 
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Redogörelsen ovan är en tillbakablick på konkursbegreppets rötter och hur konkurser 

hanterades förr i tiden. Begreppet konkurs, som vi idag känner till det, betyder att ett bolag 

avvecklar sin verksamhet genom att alla tillgångar används för att betala av företagets skulder 

i största möjliga mån.  Om ett företag ska gå i konkurs beslutas av tingsrätten på den ort som 

företaget finns registrerat. Ett beslut om konkurs ska fattas om bolaget är i obestånd, vilket 

innebär att det inte kan betala sina skulder och att detta inte bara är en tillfällig 

företeelse.  Vidare kan en ansökan om konkurs inkomma till tingsrätten genom antingen en 

egen ansökan från bolaget i fråga eller efter en ansökan gjord av en borgenär, någon som har 

en fordring på bolaget.3 

1.2 Problemdiskussion 

Under 1950- och 1960-talen fokuserade främst amerikanska forskare på utveckling av olika 

metoder för att prognostisera konkurser. Tillvägagångssättet var här att jämföra data från 

redovisningar, från både krisföretag och företag som var framgångsrika, i syfte att eventuellt 

kunna förespå en ekonomisk kris i bolaget. Under 1960-talet blev utfallet av genomförda 

undersökningar en så kallad univariat och en så kallad multivariat analysmetod vilka 

presenteras mer ingående i metodavsnittet.4! 

 
Vidare är det betydelsefullt att kunna förutse konkurser i företag eftersom det ofta finns 

många intressenter som informationen om ett företag riskerar att gå i konkurs eller inte är 

väsentlig för. Exempel på intressenter kan vara investerare, långivare, kunder och samhället. 

De som dock påverkas allra mest av konkurser är leverantörer med oprioriterade fordringar, 

de som inte har någon förmånsrätt. Det är här värt att nämna att det främst var enmansföretag 

som drabbades hårdast av konkurser under den sista tredjedelen av 1900-talet med en andel på 

65 % av antalet konkurser.5  

 

År 2014 var detaljhandelsbranschen den mest konkursutsatta branschen i Sverige. År 2013 

gick 839 företag inom branschen i konkurs medan antalet konkurser ökade till 853 år 2014, då 

2 % fler företag gick i konkurs. Därför anses det högst relevant att undersöka just denna 

                                                
3 Bolagsverket. Konkurs – aktiebolag. 2013. 
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/konkurs-1.3455, Konkurs-aktiebolag, 
(Hämtad 2015-04-07) 
4 Koponen, A. Företagens väg till konkurs. Stockholm: Stockholms universitet, 2003. s. 52 
5 Ibid s. 39 
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bransch och vilka medel som kan användas för att skapa en så stabil prognostisering av en 

eventuell ekonomisk kris som möjligt.6   
 

Med ovan beskrivna bakgrund kring tidigare forskning och det faktum att 

detaljhandelsbranschen har varit konkursutsatt i Sverige de senaste åren anses det mycket 

aktuellt att undersöka om det finns någon modell, eller om det finns ett verktyg, som med stor 

sannolikhet kan förutsäga konkurser eller en kommande finansiell kris i svenska 

detaljhandelsföretag.  
 

Sammanfattningsvis har flertalet studier som gjorts inom området kretsat kring tillämpning av 

antingen Altmans Z-modell eller Beavers univariata analysmetod. I denna studie kommer en 

svensk modell, en rumänsk modell och två modeller med grund utanför Europa studeras och 

testas på ett urval svenska detaljhandelsföretag. Det ökade antalet konkurser inom 

detaljhandeln har bidragit till behovet av en studie som denna. För att få en något bredare 

insikt har denna studie riktats in på att undersöka företagens årsredovisningar ett och två år 

innan inledd konkurs.7   

1.3 Problemformulering 

 
• Finns det någon modell som med högre sannolikhet än andra modeller för 

konkursprediktion kan förutsäga om svenska detaljhandelsföretag kommer att gå i 

konkurs eller inte? 

 

• Hur skiljer sig resultaten över tid? Är det någon skillnad i resultat ju närmre konkurs 

konkursmodellerna tillämpas? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka olika modeller för konkursprediktion för att se vilken av 

dessa som ger högst träffsäkerhet vad gäller förmågan att kunna förutse om svenska företag 

inom detaljhandelsbranschen kommer att gå i konkurs eller inte. 

                                                
6 Karlsson, T. Detaljhandeln mest konkursutsatt. 2014. Mentor Newsroom. 2014-01-08. 
http://www.mentornewsroom.se/nyheter/dagens-handel/detaljhandeln-mest-konkursutsatt/ (Hämtad 2015-04-15) 
7 Crăciun, M. och Raţiu, C. och Bucerzan, D. och Manolescu, A. Actuality of Bankruptcy Prediction Models 
used in Decision Support System. International Journal of Computers, Communications & Control 8 no. 3 
(2013): 375-383 
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1.5 Avgränsningar 

Endast årsredovisningar från åren 2011 och 2012 kommer att användas i undersökningen. 

Studien kommer dessutom att avgränsas till företag som inte är börsnoterade. 

 

Vidare kommer även vad gäller Skogsvik-modellen, den svenska modellen för 

konkursprediktion, endast traditionella nyckeltal, och inte de inflationsjusterade som 

Skogsvik även använder sig av, att användas då inflationen idag ser annorlunda ut jämfört 

med då Skogsviks modell skapades. Inflationen hade år 1990 en ökning av 

konsumentprisindex på 10,5 % medan inflationen hade en förändring av konsumentpriserna 

med 2,6 % och 0,9 % år 2011 respektive 2012.8 

  

                                                
8 Statistiska centralbyrån. Inflation i Sverige 1831-2014. 2015. http://www.scb.se/sv_/Hittastatistik/Statistik-
efter-amne/Priser-och-
konsumtion/Konsumentprisindex/KonsumentprisindexKPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/33831/ 
(Hämtad 2015-05-14) 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras metodval, forskningsansats, population och urval, 

tillvägagångssätt, reliabilitet och validitet, typ I- och typ II-fel, de modeller för 

konkursprediktion som används i studien samt kritik som kan riktas mot studien.  

2.1 Metodval 

I denna studie tillämpas en kvantitativ metod då kvantifierbar empirisk data från, för studien, 

valda företags årsredovisningar samlats in och bearbetats. Den empiri som insamlats har 

sedan använts i undersökningens utvalda modeller för konkursprediktion. Detta för att erhålla 

ett generaliserbart resultat.  

2.2 Forskningsansats 

Det finns i regel två olika typer av ansatser, den deduktiva och den induktiva modellen. Den 

induktiva modellen handlar om att man genom observationer kopplar dessa till en befintlig 

teori. Teorin är det resultat som forskaren har fått fram av observationerna som genomförts. 

Denna modell är ofta kopplad till en kvalitativ metod då intervjuer och observationer 

genomförs.9 

 

Denna studie utgår från den deduktiva modellen vilken innebär att man väljer en teori för att 

sedan sätta upp hypoteser för vad som troligtvis kommer att ske, därefter samlas den data in 

som behövs för att komma fram till ett resultat som ska ge ett svar på om hypotesen bekräftas 

eller ska förklaras. Med den deduktiva modellen skapar man inte nya teorier utan man 

använder sig av redan befintliga teorier.10 I denna studie används fyra stycken modeller, eller 

verktyg, för att se med vilken av dessa som med störst precision kan förutse konkurser i 

svenska detaljhandelsföretag. 

2.3 Population och urval 

I denna rapport används ett obundet slumpmässigt urval, det vill säga att alla enheter i 

populationen har lika stor sannolikhet att bli valda. Till en början identifierades studiens 

population, alla detaljhandelsföretag i Sverige. Urvalets storlek är 30 stycken välmående och 

30 stycken med konkurs inledd år 2013. De valda företagen hämtades från databasen 

                                                
9 Bryman, A. och Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber, 2011. s. 25 
10 Ibid s. 23- 25 
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Retriever Business och numrerades med nummer 1-30 i de två olika kategorierna. Studiens 

population är samtliga 31 196 detaljhandelsföretag som är aktiebolag. De 30 friska företagen 

som valdes ut utgör en så kallad kontrollgrupp. 

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Studieområde  
 
Efter flertal diskussioner och mycket resonerande beslutades att studien skulle riktas in på 

svenska konkursdrabbade företag inom detaljhandeln. Detta på grund av att denna bransch 

visade sig ha varit en mycket konkursdrabbad bransch de senaste åren, särskilt år 2013 och 

2014 då antalet konkurser märkvärt eskalerade. Från denna utgångspunkt kunde relevanta 

modeller för konkursprediktion börja eftersökas utifrån diverse vetenskapliga artiklar och 

litteratur. 

2.4.2 Val av modeller 
                     
I ett tidigt skede fokuserade arbetet på att hitta en svensk modell för konkursprediktion som 

skulle kunna jämföras med modeller som använts utanför Sverige och kanske till och med i 

andra världsdelar. Tidigare forskning inom detta studieområde finns men det är dock inte 

många tidigare studier som har tillämpat en svensk modell för konkursprognostisering. Till 

slut fanns det en modell som var svensk och som i tidigare forskning inte verkade ha 

tillämpats på detaljhandelsföretag. Valet av den svenska modellen som skulle ingå i 

undersökningen var en modell utvecklad av Kenth Skogsvik, här benämnd Skogsvik-

modellen. I studien ingår ytterligare tre modeller. Valet föll här på en rumänsk modell, 

Anghel-modellen, och två utomeuropeiska modeller, Ohlson-modellen utvecklad i USA samt 

Springate-modellen utvecklad i Kanada. Modellerna valdes ut på grund av att de är 

utvecklade under flera årtionden i slutet av 1900-talet och detta är ett medvetet val med tanke 

på att få en så bra spridning i undersökningen som möjligt.  
 

Modellerna valdes delvis ut på grund av dess geografiska läge. Med andra ord valdes 

modellerna ut på grund av att de är utvecklade långt ifrån varandra med olika förutsättningar 

vad gäller den ekonomiska omgivningen. Detta leder givetvis till ett intresse att närmare 

undersöka om de utomeuropeiska och den rumänska modellen kan ge ett lika, eller till och 

med ett mer tillförlitligt, resultat än vad den svenska modellen kan ge på inhemska företag. 

Valet av modeller gjordes även utifrån under vilken tidsperiod de uppkommit med syfte att 

eventuellt få en uppfattning om det är lönt att modernisera och modifiera äldre modeller som 
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vid upprepade studier har visat sig vara relevanta. Jämförelsen av modeller från olika 

världsdelar och tillämpningen på detaljhandelsföretag gör att studien utmärker sig från 

tidigare studier och forskning som genomförts inom ämnet. De valda modellerna beskrivs mer 

ingående senare i detta kapitel och en bakgrund till regleringen av redovisning i de olika 

geografiska områden varifrån modellerna är hämtade presenteras i senare kapitel. 

 

Vidare ser regleringen annorlunda ut i olika delar av världen och de olika geografiska 

områden som modellerna är utvecklade i. Detta bidrar till en ytterligare spridning vad gäller 

modellernas tillämplighet på grund av att modellerna är framtagna utifrån skilda ekonomiska 

förutsättningar. Den reglering som är representativ för de olika geografiska områden där 

modellerna är utvecklade beskrivs som nämnt i kommande kapitel. Dessutom var det vid val 

av modeller viktigt att i studien inte endast välja modeller för konkursprognostisering 

utvecklade för en enda bransch. Då tre av de valda modellerna är framtagna utifrån studier av 

industriföretag var det mycket viktigt att även få med en modell som var representativ för 

andra branscher, därmed föll valet på Anghel-modellen som är testad på 12 stycken 

branscher.   

2.4.3 Val av företag 
 
Efter att syfte och problemformulering fastställts var det väsentligt att bestämma hur urvalet 

av företag inom detaljhandelsbranschen skulle genomföras. För studien valdes att inte sätta 

någon gräns för hur stora företagen får vara för att den ska kunna representera alla företag 

inom detaljhandelsbranschen. Ytterligare en anledning till detta var att de olika modellerna 

och dess skapare undersökt specifika företag som haft över ett visst gränsvärde för anställda 

och omsättning med mera, vilket gör det svårt att välja ut företag till denna studie som ska ta 

hänsyn till deras typ av urval. Studiens fokus bör ligga på att jämföra modellerna och deras 

resultat på företagen snarare än att det måste vara en specifik typ av kriterier som gör att 

företagen får vara med i undersökningen. De företag som slutligen valdes ut finns listade i 

Bilaga 1 och Bilaga 2.  

 

År 2014 var detaljhandelsbranschen som ovan nämnt den mest konkursutsatta branschen i 

Sverige. Under denna period var dock antalet företagskonkurser fallande vilket innebär att det 

senaste året som antalet konkurser fortfarande ökade i antal var år 2013. Följaktligen har år 

2013 valts som året varifrån information från årsredovisningarna hämtas med grundtanken att 



 8 

göra studien så representativ som möjligt för sådana år då antalet företagskonkurser 

fortfarande är eskalerande.  

 

Ytterligare att tillägga angående val av företag är att de företag som valts ut inte är 

detaljhandelsföretag med särskilt säsongsbetonad handel. Detta har lett till att bedömningen 

för denna studie är att inte ta hänsyn till eventuellt förekommande säsongsvariationer som 

annars ofta kan känneteckna vissa typer av företag inom detaljhandelsbranschen.  

2.4.4 Insamling av empiri 
                     
Efter att typ av företag och antal företag som ska ingå i undersökningen bestämts började 

kvantitativ data att samlas in. Denna empiri består av olika nyckeltal och information från 

företagens årsredovisningar som är av vikt vid applicering av de fyra modellerna. Den empiri 

som samlats in kommer från de studerade företagens årsredovisningar. Aktiebolag får vid sin 

registrering själva välja vilken räkenskapsperiod de ska ha. Detta innebär att de företag som 

studeras i denna studie har olika räkenskapsperioder. Då flertalet detaljhandelsföretag arbetar 

med brutna räkenskapsår är det här viktigt att nämna att det i studien förekommer både 

företag med brutna räkenskapsår och kalenderår. Den finansiella informationen i form av 

nyckeltal har sammanställts i samtliga modeller som undersökningen studerar. De värden som 

erhållits från samtliga modeller som tillämpats i studien med data från år 2011 och år 2012 

finns sammanställda i Bilaga 3 till Bilaga 10.  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Med reliabiliteten menas tillförlitligheten att undersökningen skulle ge samma resultat om den 

genomfördes på nytt, eller om studien exempelvis påverkas av de urval man gjort. 11 

Reliabiliteten skulle kunna diskuteras med tanke på antalet valda företag i förhållande till hur 

många företag detaljhandelsbranschen besår av, vilket kan innebära att ett större urval vid en 

liknande studie skulle ge ett annorlunda resultat. Det finns givetvis alltid en risk att det har 

uppstått oförutsedda och oupptäckta fel i sekundärdata som till studien har erhållits. Dock 

anses detta inte vara ett betydande problem för studien och skulle inte ha någon betydande 

påverkan på resultaten vid en eventuell upprepning av samma studie. 

 

                                                
11 Ibid s. 48 
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Validitet innebär i kvantitativ forskning först och främst att ett mått mäter det som avses att 

mäta.12 Denna studies validitet kan anses hög då företag slumpmässigt valts ut och alla har 

haft lika stor chans att komma med i urvalet vilket innebär att studien bör vara representativt 

om undersökningen skulle göras på nytt med ett nytt slumpmässigt urval. En annan faktor 

som också styrker validiteten i denna studie är att de modeller som använts inte på något vis 

påverkas av eventuella egna uppfattningar som skulle kunna ses som problematiskt i diverse 

undersökningar. 

2.6 Typ I- och typ II-fel 

När man gör en hypotesprövning kan två fel komma att visa sig, typ I-fel och typ II-fel. 

Typ I-fel kan förklaras genom att man förkastar en nollhypotes även fast den är sann. Typ II-

fel är motsatsen och betyder att nollhypotesen inte förkastas även fast den är felaktig.13 

 

För denna studie kommer de ovanstående felen typ I och typ II att behandlas. Typ I-fel är om 

modellerna visar att företag ska gå i konkurs men det visar sig vara ett utav de friska 

företagen. Typ II-fel är om modellerna visar att företagen är friska men att det visar sig att det 

är ett av konkursföretagen.14 

2.7 Modeller för konkursprediktion som tillämpas i studien 

2.7.1 Anghel-modellen 
 
Anghel-modellen är en modell för konkursprediktion utvecklad i Rumänien och är en så 

kallad multipel diskriminant analysmodell, även kallad en MDA-modell. Anghel-funktionen 

består av fyra variabler, fyra parametrar och en konstant. Anghel-modellen har visat sig ha en 

träffsäkerhet på 97,8 %.15 
 

Till en början delar Anghel-modellen upp ett urval företag i två grupper, en grupp med 

välmående företag och en kategori med konkursdrabbade företag. Anghel-studien baseras på 

totalt 276 företag från 12 branscher med nationell ekonomi. Företagen studerades mellan 

1994 och 1998. Vidare jämfördes företagen över tid baserat på en uppsättning av indikatorer 

                                                
12 Ibid s. 48-49 
13 Lind, D.A. och Marchal, W.G. och Wathen, S.A. Stastistical Techniques in Business & Economics. 15. uppl. 
New York: McGraw-Hill Higher Education, 2013. s. 337 
14 Ibid 
15 Crăciun, M. och Raţiu, C. och Bucerzan, D. och Manolescu, A. Actuality of Bankruptcy Prediction Models 
used in Decision Support System. International Journal of Computers, Communications & Control 8 no. 3 
(2013): 375-383 
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för de två företagsgrupperna nämnda ovan. Totalt 20 finansiella indikatorer behandlades i 

syfte att få svar på vilka av dessa som är av speciellt intresse för de valda företagen. Sedan 

valdes de mest relevanta indikatorerna ut. Dessa indikatorer presenteras kortfattat nedan.16 

 

X1 – Årets resultat/omsättning  

X2 – Kassaflöde/totala tillgångar  

X3 – Totala skulder/totala tillgångar  

X4 – (Totala skulder/omsättning)*36017 

 

Efter att de fyra viktigaste indikatorerna bestämts utvecklades sedan i studien den linjära 

funktionen för konkursprognostisering, här benämnd Anghel-modellen, genom en 

diskriminant analys utifrån finansiell information sedan 1998 för de valda 276 rumänska 

företagen. Nedan presenteras Anghels linjära funktion för konkursprediktion.18   

 

A = 5,676 + 6,3718X1 + 5,3932X2 − 5,1427X3 − 0,0105X4 19 

                                                     

Efter att den linjära funktionen fastställts gjordes en bedömning av de erhållna värdena och 

bedömningen är grundad på nedanstående klassificering.   

             

A ≤ 0 Företag klassificeras som i konkurs 

0 < A < 2,05 Osäker zon  

A ≥ 2,05 Företag klassificeras som friska20                  

2.7.2 Ohlson-modellen 
 

Ohlson introducerade år 1980 den så kallade logitanalysen som ett sätt att införliva betingade 

sannolikheter till modeller som behandlade ekonomiska svårigheter. För att göra detta valde 

han ut nio variabler som var baserade på tidigare användning i den vetenskapliga litteraturen. 

Vidare utvecklades modellen genom att Ohlson studerade 105 industriföretag som gått i 

konkurs och 2058 friska företag under perioden 1970-1976. Ohlson-modellen är framtagen på 

empirisk data från företag i USA. Tidigare studier som undersökt Ohlson-modellen diskuterar 

att förutsättningarna i omvärlden har förändrats. Exempelvis diskuterar författarna till artikeln 
                                                
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ibid 
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”Predicting business Failures in Canada” att de främsta förändringarna som skulle kunna 

verka kritiska är omvärldsfaktorer som förändring av rättssystemet och förändringen av 

affärsmiljö. De resonerar även kring den problematik som kan uppstå vid användandet av 

modellen med kanadensisk data istället för data från USA. Denna problematik kan även 

reflekteras i denna studie då svenska detaljhandelsföretag tillämpas.21   

 

Nedan presenteras den formel som blev resultatet av Ohlsons studie om konkursprediktion. 
 

P=-1,32-0,407X6+6,03X7-1,43X1+0,076X8-2,37X9-1,83X10+0,285X11-1,72X12-0,125X1322 

 

Nedan anges de nyckeltal som Ohlsons ekvation för konkursprediktion består av. 23 

 

X6: Ln(totala tillgångar)/prisbasindex för bruttonationalinkomst 

X7: Totala skulder/Totala tillgångar 

X1: Rörelsekapital/Totala tillgångar 

X8: Kortfristiga skulder/Kortfristiga tillgångar 

X9: Årets resultat/Totalatillgångar 

X10: Kassaflöde från operationell verksamhet/Totala skulder 

X11: 1 om årets resultat de senaste två åren varit negativ, annars 0  

X12: 1 om totala skulder överstiger totala tillgångar, annars 0 

X13: Förändring i årets resultat (NIt - NIt-1)/(|NIt| + |NIt-1|), där NIt är årets resultat24 

 

Ohlson kom fram till att om ett företags P-värde överstiger 0,038 finns det risk för konkurs.25   

 

P > 0,038 Företaget klassificeras som i konkurs 

P < 0,038 Företag klassificeras som friska26  
 

Vidare verkar Ohlsons modell för konkursprediktion ha använts frekvent i flera studier runt 

millennieskiftet. Ett exempel på författare är Griffin och Lemmon som använde denna modell 

                                                
21 Boritz, J.E. och Kennedy, D.B. och Sun, J.Y. Predicting business Failures in Canada. Accounting Perspectives 
6 no. 2 (2007): 141-65 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ibid 
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i sin studie från 2002 då de utforskade relationerna mellan finansiell instabilitet, företagets 

bokförda värde i förhållande till marknadsvärdet och avkastning på aktier.27   

 

Ytterligare en studie som testar Ohlsons modell är Boritz och Kennedys undersökning från 

1995 där författarna drog slutsatsen att den nyare metoden med artificiella neurala nätverk 

som man jämförde med absolut inte var överlägsen Ohlsons modell och inte heller mot 

Altmans modell som man i studien testade.28 

 

Ohlson-modellen har valts ut på grund av dess styrka att i som ovan nämnd jämförelse med 

nyare modeller kunna vara konkurrenskraftig och fortfarande verka användbar som verktyg i 

konkursprognostisering. I denna studie återstår det dock att undersöka om detta verktyg 

fortfarande är tillämpligt och om det går att använda denna modell på detaljhandelsföretag i 

Sverige. I och med att modellen är utvecklad i USA där redovisningspraxis skiljer sig en del 

från i Sverige bör man givetvis ta hänsyn till att utfallet kan bli annorlunda på grund av detta. 

Det här är dock inte en faktor som kommer att utforskas vidare i denna studie som handlar om 

vilken modell som är mest tillämpbar på svenska detaljhandelsföretag oavsett vilken praxis 

modellerna är tillämpade för.29  

2.7.3 Skogsvik-modellen 
 
Den enda svenska modell som tillämpas i uppsatsen är Kenth Skogsviks modell för 

konkursprognostisering i företag. Syftet med Skogsviks undersökning från år 1990 var att 

testa nyckeltal baserade på CCA-nyckeltal avseende deras förmåga att kunna förutse 

konkurser i svenska industriföretag. CCA står för Current Cost Accounting och innebär att 

tillgångar värderas till återanskaffningsvärdet i slutet av räkenskapsperioden. Som jämförelse 

använde sig Skogsvik av nyckeltal baserade på historiskt anskaffningsvärde, som har visat sig 

vara tillämpliga för att kunna förutspå konkurser vilket har visat sig i flera studier föregående 

Skogsviks. Studien klargjorde även vissa bevis för riktigheten gällande historiska 

anskaffningsvärdets förutsägbarhet. Vidare använde sig Skogsvik i sin studie av ett urval på 

51 stycken konkursföretag och 328 stycken välmående företag från i huvudsak 1970-talet. 

                                                
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid 
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Med hjälp av en probitanalys uppskattades prognosmodeller 1,2,3,4,5 och 6 år innan 

företagens konkurs.30  
 
Skogsvik valde ut företag som hade tillgångar till ett värde högre än 20 miljoner SEK eller 

med fler anställda än 200 stycken.31 Ytterligare använde sig Skogsvik av tre kriterier för att 

bedöma om företagen var konkursbolag eller inte. För det första undersökte han ifall 

företagen hade någon form av överenskommelse gällande konkurs, för det andra tittade han 

på om företaget frivilligt hade stängt ned den primära produktionen och för det tredje ifall 

företagen hade något kvitto från betydande statliga subventioner. Kriteriet om statliga 

subventioner gällde i det fall företagen var beroende av subventioner för att undgå en 

konkurs.32   

 

Nedan presenteras de nyckeltal och den ekvation som Skogsvik-modellen består av.  

 

R1: Rörelselönsamhet 

R2: Lånekostnad 

R3: Lagerhållning 

R4: Lång finansiering 

R5: Tillväxt eget kapital33 

 
Ett år före finansiell kris: V = −1,49 – 4,28 * R1 + 22,64 * R2 + 1,59 * R3 – 4,46 * R4 + 0,18 * 
R534  
 
Två år före finansiell kris: V= -1,12 – 3,77 * R1 + 14,50 * R2 + 0,72 * R3 - 2,91 * R435  
 

Om V-värdet som erhålls av ekvationen överstiger noll finns det risk för konkurs och om V-

värdet överstiger noll klassas företag som friska.36      

 
V > 0 Företag klassificeras som i konkurs 

V < 0 Företag klassificeras som friska37  
 

                                                
30 Skogsvik, Kenth. Current cost accounting ratios as predictors of business failure. Journal of Business Finance 
& Accounting 17 no. 1 (1990): 137-160    
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Skogsvik, Kenth. Prognos av finansiell kris med redovisningsmått – En jämförelse mellan traditionell och 
inflationsjusterad redovisning. Diss., Handelshögskolan i Stockholm, 1988. 
34 Ibid  
35 Ibid  
36 Ibid  
37 Ibid  
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2.7.4 Springate-modellen 
 
Springates modell för konkursprediktion är en kanadensisk modell som utvecklades år 1978. 

Anledningen till att denna modell valts ut i studien är för att den inte tidigare verkar vara 

testad på svenska detaljhandelsföretag, vilken som tidigare nämnt varit en ytterst 

konkursutsatt bransch i Sverige de senaste åren. 38  Springates studie fokuserade på 

industriföretag i Kanada.39 

 

Springate-modellen visade sig ge en noggrannhet på 92,5% utifrån de 40 företag som 

Springate testade i sin studie. Springate-modellen har sedan testats ett antal gånger, 

exempelvis testades modellen år 1979 av forskaren Botheras på 50 stycken företag, med en 

genomsnittlig storlek på totala tillgångar 2,5 miljoner dollar. I den studien visade Springate-

modellen en träffsäkerhet på 88 %. Även en forskare vid namn Sands testade Springate-

modellen på 24 stycken företag där resultatet var en noggrannhet på 83 %.40 

 
X1= Rörelsekapital/totala tillgångar 

X2= Rörelseresultat/totala tillgångar 

X3= Resultat före skatt/totala skulder 

X4= Omsättning/totala tillgångar41 

 

De ovanstående nyckeltalen används sedan i nedanstående formel för att förutse om ett 

företag kommer att gå i konkurs. 42  

 

S=1,03* X1+3,07* X2+0,66* X3+0,4* X443  

 

Ett företag anses gå i konkurs om det beräknade S-värdet är mindre än 0,862.44 

 

                                                
38 Doukas, J. Bankers versus bankruptcy prediction models: an empirical investigation. Applied Economics 18 
no. 5 (1987): 479-493 
39 Boritz, J.E. och Kennedy, D.B. och Sun, J.Y. Predicting business Failures in Canada. Accounting Perspectives 
6 no. 2 (2007): 141-65 
40 Cheeneebash, J. Lallmamode K.B. och Gopaul, A. Prediction Bankruptcy using Tabu Search in the Mauritian 
Context. World Academy of Science, Enginering and Technology 3 no. 10 (2009): 842-851  
41 Boritz, J.E. och Kennedy, D.B. och Sun, J.Y. Predicting business Failures in Canada. Accounting Perspectives 
6 no. 2 (2007): 141-65 
42 Cheeneebash, J. Lallmamode K.B. och Gopaul, A. Prediction Bankruptcy using Tabu Search in the Mauritian 
Context. World Academy of Science, Enginering and Technology 3 no. 10 (2009): 842-851 
43 Ibid 
44 Cheeneebash, J. Lallmamode K.B. och Gopaul, A. Prediction Bankruptcy using Tabu Search in the Mauritian 
Context. World Academy of Science, Enginering and Technology 3 no. 10 (2009): 842-851 
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S < 0,862 Företaget klassificeras som i konkurs 

S > 0,862 Företag klassificeras som friska45           

2.8 Kritik som kan riktas mot studien  

Den kritik som kan riktas mot studien är att det kan finnas en del nackdelar med att välja 

modeller som utvecklats under olika perioder då de ekonomiska förutsättningarna har varit 

annorlunda under dessa och därför inte skapar en sammanhängande bild. Dock anses inte 

detta relevant för denna studie där fokus ska vara på att undersöka vilken av modellerna som 

ger bäst resultat på detaljhandelsföretag oberoende på när de utvecklades.   

 

Ytterligare en punkt som kan kritiseras är valet av antal företag som skulle kunna sägas vara 

för litet. Om man ser till exempelvis Altman som studerade drygt 30 stycken företag och 

Beaver studerade uppemot 80 stycken företag. Här hämtar vi stöd i att antalet företag i denna 

studie bör vara nog för att ge en generaliserbar bild över hur situationen ser ut med tanke på 

vilken av de studerade modellerna som är mest tillämpbar på den svenska 

detaljhandelsmarknaden. Nämnbart är dock att Altmans studie har blivit kritiserad på grund 

av antalet studerade företag. 

 

Det finns en risk för att felaktigheter har uppstått i tillvägagångssättet vid insamlingen av 

empirin i form av nyckeltal. Det finns alltid en risk att fel siffror slagits in i formlerna som 

tillämpas. Till sist kan kritik riktas mot en del av modellerna på grund av att de utvecklats vid 

studier av andra företag än detaljhandelsbranschen. Detta gäller de tre modellerna Ohlson-

modellen, Skogsvik-modellen och Springate-modellen som primärt är skapta för att studera 

tillverkande företag. Eftersom detaljhandeln inte är tillverkande företag finns en risk att 

erhållna resultat skulle verka missvisande. Denna kritik gäller dock här inte Anghel-modellen 

som är utvecklad genom en studie av 12 olika branscher och antagandet görs här att den 

därmed bör vara generaliserbar för vilken bransch som helst.  

  

                                                
45 Ibid 
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3. Teoretisk referensram 
 
I följande avsnitt kommer inledningsvis ett förtydligande kring skillnaderna mellan 

detaljhandelsföretag och industriföretag att göras samt en beskrivning av 

detaljhandelsbranschen i Sverige. Vidare kommer en konkursteori presenteras följt av en 

redogörelse för normativ och positiv redovisningsteori. Ytterligare beskrivs hur konkurser i 

svenska aktiebolag praktiskt går till och efter detta presenteras internationell redovisning 

med fokus på de geografiska områden där studiens modeller är utvecklade. Slutligen 

presenteras tidigare forskning inom området samt big data och neurala nätverk.    

3.1 Skillnader mellan detaljhandelsföretag och industriföretag 

Denna uppsats tillämpar fyra modeller för konkursprediktion varav tre av dessa är utvecklade 

vid studier av industriföretag. I och med att dessa modeller tillämpas på detaljhandelsföretag i 

den här studien är det ytterst relevant att djupare undersöka vad för skillnader som finns 

mellan dessa olika branscher. 

 

De mest övergripande skillnaderna som visar sig mellan industribranschen och 

detaljhandelsbranschen är att det i industriföretag tillverkas maskiner, råvaror och insatsvaror 

medan detaljhandeln består av konsumtionsvaror såsom exempelvis kläder eller 

hygienartiklar.46  

 

Detaljhandelsföretag särskiljer sig från industriföretag då mycket av försäljningen är 

säsongsbetonad. Ett exempel på detta är att handeln i vissa typer av detaljhandelsföretag ökar 

markant i december månad på grund av juletid samtidigt som handeln i regel har en tendens 

att stagnera under hösten.47 

3.2 Detaljhandelsbranschen i Sverige 

Handelsbranschen i stort är i Sverige en bransch som står för en mycket viktig och stor del av 

ekonomin med uppemot nästan 600 000 anställda vilket motsvarar runt 13 % av 

sysselsättningen i Sverige. Handelsbranschen styrs till stor del av de konsumtionsmönster och 

                                                
46 Svensk Handel. Handelns kompetensbehov. 2011. http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-
innehall/rapporter/2011/handelns-kompetensbehov1.pdf (Hämtad 2015-05-29) 
47 Remes, M. och Eriksson, S. December kritisk månad för detaljhandeln. Statistiska centralbyrån. 2012-11-30. 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/December-kritisk-manad-for-detaljhandeln/ (Hämtad 2015-05-29) 
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därmed den efterfrågan som finns på marknaden. Handelsbranschen kan delas in i partihandel 

och detaljhandel där partihandel fungerar som en mellanhand. Dock levereras en hel del varor 

till detaljhandelsföretag utan mellanhänder. Det är detaljhandelsföretag som behandlas i 

denna uppsats och därför är det här intressant att studera detaljhandelns förutsättningar lite 

närmre. I industribranschen finns det exempelvis dock knappt någon detaljhandel utan 

företagen handlar i direkt kontakt med varandra.48  

 

Detaljhandelsföretag har över tid, till skillnad från den ovan nämnda partihandeln, minskat. 

Det finns olika former av företag inom detaljhandelsbranschen och man brukar tala om 

varuhushandel, dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Varuhus är, som namnet antyder, 

vanliga varuhus och stormarknader för konsumenter medan dagligvaruhandeln kan innefatta 

allt ifrån färgbutiker och tobakskiosker till blomsterhandlare. Den tredje kategorin 

detaljhandelsföretag, sällanköpshandeln, innefattar allt ifrån teknik- och järnbutiker till 

möbelaffärer och optiker. 49  Detaljhandelsföretag kan även kännetecknas av att det 

förekommer en viss säsongsvariation beroende på vilken typ av detaljhandelsföretag man 

tittar på.50  

3.3 Konkursteori 

Konkursteori grundas i tanken att konkurssystem är nödvändiga för att lösa 

betalningsproblem för kreditgivare till ett insolvent företag. Insolvens i sin tur kan bero på 

ekonomisk eller finansiell kris och uppstår då företag inte har möjlighet att erhålla tillräckligt 

med intäkter för att täcka dess kostnader. Man talar om att sådana företag har ett negativt 

ekonomiskt värde. Den tidiga konkursteorin säger att företag som är insolventa har sjunkande 

skulder är eventuella skulder i företaget irrelevant när det handlar om att förutse om företaget 

kan fortleva eller inte. Denna konkursteori fokuserade på att låta marknaden bestämma om 

företag skulle överleva eller inte. Vidare säger även denna konkursteori att statstjänstemän 

ska hålla auktioner av insolventa företag för att få likvida medel att betala tillbaka till 

kreditgivare. Det har visat sig att Sverige genomför flest auktioner av insolventa företag, 

vilket enligt den vetenskapliga artikeln “A Normative Theory of Business Bankruptcy” 

skriven av Schwartz är att föredra framför det amerikanska systemet där aktuella 

fordringsägare fördelar företaget till nuvarande fordringsägare och ägarna genom en 

                                                
48 Fagerfjäll, Ronald. Sveriges näringsliv. 2. uppl. Stockholm: SNS Förlag, 2009. s. 120-121 
49 Ibid s. 121 
50 Remes, M. och Eriksson, S. December kritisk månad för detaljhandeln. Statistiska centralbyrån. 2012-11-30. 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/December-kritisk-manad-for-detaljhandeln/ (Hämtad 2015-05-29) 
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förhandlingsprocess. Vidare ansåg forskare inom den tidiga konkursteori att konkurssystemet 

var ett ohållbart verktyg när det gäller att uppnå sociala mål.51  

 

Modern konkursteori relaterar konkurser till tidigare skeenden i det lånande företaget. Den 

moderna teorin säger att det system som genererar högst avkastning för borgenärer är de som 

endast räddar finansiellt nödställda företag än de som även räddar ekonomiskt nödställda 

företag. Här görs en distinktion mellan finansiella och ekonomiskt nödställda företag.52 

3.4 Normativ och positiv redovisningsteori    

Normativ redovisningsteori har som mål att visa hur en redovisning bör utformas snarare än 

att fokusera på att analysera den redovisningspraxis som är aktuell. Normativ 

redovisningsteori var mycket populär under främst 1950- och 1960-talen. 53  

 

Den positiva redovisningsteorin var populär under 1970-talet och skiljer sig från den 

normativa redovisningsteorin då denna till större del fokuserar på historisk data och handlar 

om att förklara varför redovisningen ser ut som den gör. I positiv redovisningsteori ser man 

på hur redovisningen varit utformad tidigare för att sedan anta att detta mönster är repetitivt 

och kommer att upprepas i framtiden. Den största skillnaden mellan positiv och normativ 

redovisningsteori är att normativa teorier är förklarande eller framåtblickande medan positiva 

redovisningsteorier beskriver hur människor agerar och varför de agerar som dem gör. 

Slutligen kan normativa och positiva teorier fungera som komplement till varandra där positiv 

redovisningsteori kan bidra med förståelse för redovisningen. Denna förståelse kan utgöra ett 

underlag för de normativa teorierna när det kommer till att uppnå utveckling av 

redovisningspraxis.54 

3.5 Konkurser i svenska aktiebolag 

När ett aktiebolag i Sverige ansöker om konkurs går processen till så att tingsrätten på 

konkursbolagets ort utser en konkursförvaltare som utreder samt klargör vilka olika tillgångar 

och skulder som finns i bolaget för att därefter, i bestämd prioriteringsordning, betala de 

                                                
51 Schwartz, A. A Normative Theory of Business Bankruptcy. Virginia Law Review 91 no. 5 (2005): 1199-1265   
52 Ibid 
53 Godfrey, J. Accounting Theory. 7. uppl. New York: John Wiley & Sons, Ltd, 2010. s. 24 
54 Ibid s. 28-29 
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fordringar som ska betalas till borgenärer. Uppdraget avslutas genom att konkursförvaltaren i 

tingsrätten redovisar det genomförda arbetet och tingsrätten avslutar därefter konkursen.55 
 

Det finns olika scenarion för utgången av en konkurs beroende på företagets skulder i 

förhållande till dess tillgångar. I det fall skulderna i bolaget överstiger tillgångarna fattar 

tingsrätten beslut om avskrivning eller utdelning. Bolaget löses sedan upp efter beslutet. Det 

finns ytterligare en situation och det är i det fall tillgångarna överstiger skulderna. I sådana 

fall måste bolaget gå i likvidation. Bolaget ska med andra ord avslutas trots att företaget har 

ett överskott. En tredje utgång av konkurs är då en konkurs återupptas efter att okända 

tillgångar vilka har tillhört aktiebolaget påträffas. Konkursen tas upp igen under så lång tid 

som det tar för konkursförvaltaren att göra om denna tillgång till betalningsmedel som kan 

användas för att betala resterande skulder.56 

 
Till skillnad från ovan nämnda konkurshantering finns det en annan typ av tendenser värd att 

nämnas för hur konkurser har kunnat utnyttjas av företag. Bolag behöver inte vara utfattiga 

för att ansöka om konkurs utan de kan faktiskt ha varit mycket lönsamma innan ansökan 

inkommer. Robert Sherrill skriver exempelvis i en artikel från 1988 om engelska företag som 

i vissa fall utnyttjar konkurs som ett verktyg för att erhålla immunitet gentemot sina 

borgenärer. De skyddas av lagen och på så sätt kan de omedelbart avbryta alla sina ingångna 

kontrakt och avtal. Han skriver också att aktuella stämningar mot företaget hamnar i ett slags 

ingenmansland och inga nya stämningar kan startas. I stunden är konkursbolaget fritt från 

ansvar vilket i vissa fall kan pågå i flera år.57  

3.6 Internationell redovisningsteori 

3.6.1 Rumänsk redovisning 
 

Efter den rumänska revolutionen 1989 omprövades den rumänska redovisningen och 

kopplades ihop med den europeiska redovisningen. Rumänien inledde år 2006 en 

redovisningsreform som syftade till att utveckla en nationell strategi för införandet av IFRS,58 

                                                
55 Bolagsverket. Konkurs – aktiebolag. 2013. 
http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/konkurs-1.3455 (Hämtad 2015-04-07) 
56 Ibid 
57 Sherrill, R. Bankruptcy. Grand Street 7 no. 3 (1988): 82 
58 Dumitru, F. och Moraru, M. Comparative study regarding the accoutning system in romania, france, great 
britain and USA. Anale. Seria Stiinte Economice 18 no. 2 (2012): 533-541 
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de redovisningsstandarder som kontinuerligt ges ut av den internationella 

redovisningsorganisationen International Accounting Standards Board (IASB).59  

 

Rumänsk redovisningsteori har genomgått två betydande reformer sedan regimens fall efter 

den tidigare omnämnda rumänska revolutionen. Den första reformen genomfördes mellan 

1991 till 1999 vilken innebar uppkomsten av ett redovisningssystem som skulle vara anpassat 

för marknadsekonomi. Rumänska företag började år 1994 efterfölja regleringar för att följa 

upp detta mål och den reglering som skapades var mycket influerad av den franska standarden 

för redovisning på grund av kulturella, politiska och ekonomiska skäl.60  
 

Den andra delen av reformen genomfördes år 1999 till 2005 och kretsade kring Rumäniens 

antaganden av Europadirektiv och IAS. Det var under denna tid även oerhört viktigt för 

Rumänien att följa de harmoniseringar som rådde i Europa då Rumänien år 2007 skulle 

komma att bli en medlemsstat i Europeiska Unionen (EU).61   

3.6.2 Amerikansk redovisning 

 

Sedan 1980-talet har olika nationella normer för redovisningsteori fått utstå konkurrens från 

framväxande redovisningsnormer av global karaktär. Den redovisningspraxis som är 

vedertagen på de amerikanska kapitalmarknaderna har sedermera spridits till Europeiska 

länder som Frankrike och Tyskland, inte till Sverige.62 

 

I USA finns inte någon viss redovisningsstandard som i många andra länder. Den 

amerikanska staten förlitar sig på att den privata företagssektorn själv har den bästa 

kunskapen och de bästa resurserna när det handlar om redovisning. Den största auktoriteten 

när det kommer till att etablera allmänt vedertagna redovisningsstandarder är Financial 

Accounting Standards Board (FASB). Dessa standarder gäller såväl privata och offentliga 

företag som icke vinstdrivande företag.63  

 

                                                
59 Sundgren, S. och Nilsson, H. och Nilsson, S. Internationell redovisning - Teori och praxis. 3. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2013 s. 11 
60 Hlaciuc, E. och Deac, V. An Overview of Past and Present Romanian Accounting. Procedia Economics and 
Finance no 15 (2014): 909-915  
61 Ibid 
62 Artsberg, K. Globalisering och internationell redovisningsharmonisering - Striden om makten över 
redovisningen. Balans 4. 2010-06-11 
63 Beke, J. International Accounting Standardization. Oxford: Chartridge Books Oxford, 2014. E-bok. 
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3.6.3 Svensk redovisning 
 

I och med att denna studie är en undersökning av svenska aktiebolag är det här centralt att 

närmare studera hur den svenska regleringen för aktiebolag ser ut. Svenska aktiebolag har 

idag en skyldighet att följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och den normgivning som 

Bokföringsnämnden ger ut. Detta innebär konkret löpande bokföring, att verifikationer ska 

existera till alla poster i bokföringen, att räkenskapsinformation på ett ordnat sätt ska 

arkiveras i sju år och att en årsredovisning ska upprättas varje räkenskapsår.64 

 
Ett relativt nytt regelverk i Sverige, K-projektet, innebär att i aktiebolags årsredovisningar 

sedan den 31 december år 2013 ska upprättas enligt ett så kallat K-regelverk där mindre bolag 

kan välja att upprätta redovisningen enligt ett förenklat regelverk utvecklat för mindre 

aktiebolag, benämnt K2. Ytterligare kan tilläggas att ett K3-regelverk som är fokuserat på 

årsredovisning och koncernredovisning.65  

 
Avslutningsvis vad gäller svensk redovisningspraxis är det enligt lagen i Sverige bestämt att 

redovisning ske utifrån god redovisningssed. Värt att nämna är att begreppet god 

redovisningssed även existerar utanför Sverige, främst i Västeuropa och USA. Skogsvik-

modellen, som är utvecklad i Sverige av Kenth Skogsvik, bör vara utvecklad under denna 

föreställning om god redovisningssed. Skogsvik-modellen är, här antaget, inte utvecklad för 

enbart aktiebolag utan han använde sig av tidigare nämnda kriterier i sitt urval av företag.66  

3.6.4 Kanadensisk redovisning 
 

I Kanadas redovisningssystem ses privatägda företag som vinstorienterade enheter som 

varken tillhör publika eller offentliga bolag. 99 % av Kanadas företag tillhör denna kategori 

av företag.  Under andra halvan av år 2012 hade 80 stycken länder börjat tillämpa IFRS för 

små och medelstora företag, som tidigare nämnt är en standard utfärdad av IASB. Dock har en 

del länder, däribland Kanada, utvecklat egna nationella standarder.67 Redovisningssystem i 

                                                
64 Bokföringsnämnden. Redovisningsrådets rekommendationer RR 1 - RR 29  
och tillhörande URA 1 - URA 41. 2015. http://www.bfn.se/redovisning/radet/radet.aspx (Hämtad 2015-05-29) 
65 Bokföringsnämnden. Aktiebolag. 2015. http://www.bfn.se/kategori/aktiebolag.aspx (Hämtad 2015-05-29) 
66 Sundgren, S. och Nilsson, H. och Nilsson, S. Internationell redovisning - Teori och praxis. 3. uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2013. s. 13 
67 Durocher, S. och Fortin, A. New Canadian Accounting Standards for Private Enterprises and the Adoption 
Timing Decision. Australian Accounting Review 24 no. 3 (2014): 218-236 
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Kanada och USA har i en studie gjord av forskaren vid namn D’Arcy vid millennieskiftet 

visat sig vara mest jämförbara av de 15 företag som ingick i studien.68 

 
Vidare är det i detta avsnitt även värt att nämna att IFRS numera även ett krav för 

börsnoterade företag i Kanada sedan januari 2011. I slutet av 2011 hade IASB satt upp 

standarder som förbjöd nationell redovisningspraxis från år 2013 och framåt. Tidigare hade 

Kanadensiska företag tillämpade dock enligt forskaren Christopher Nobes tidigare policy vid 

övergången till IFRS trots att denna policy snart skulle bli förbjuden att redovisa efter.69 

3.7 Tidigare forskning  

3.7.1 Univariat analysmetod 
 

Forskaren William Beaver använde sig av en univariat analysmetod vilken innebär att varje 

nyckeltal behandlas för sig, nyckeltal som exempelvis räntabilitet, soliditet och likviditet. Vad 

resultaten visade var de individuella variablernas kapacitet att förutsäga en eventuell konkurs i 

framtiden. Beaver ses som en pionjär inom området för konkursprediktion. Han undersökte på 

1950- och 1960-talen 79 stycken företag inom industribranschen som inte haft ekonomisk 

framgång. För varje av dessa företag använde Beaver sig av kontrollföretag som skulle vara 

framgångsrika inom samma bransch och av samma storlek som det krisdrabbade. Dessa 

företag analyserade han fem år före konkurs. Vad Beaver kom fram till i sin studie var att man 

kunde förutsäga en ekonomisk kris i ett företag fem år före en konkurs.70                      

3.7.2 Multivariat analysmetod!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Till skillnad från Beaver använde sig forskaren Edward Altman av en multivariat analysmetod 

där man inte behandlar de finansiella talen för sig utan sammanväger dem till en modell för 

prediktion av konkurser. Det var Altman som var först att använda sig av multivariat analys i 

arbetet med konkursprediktion och hans metod kom senare att utvecklas till Z-modellen. 71  

 

Altmans studie behandlade 33 stycken företag som gått i konkurs och lika många friska 

företag. I likhet med Beaver valde Altman företag inom samma verksamhetsområde och av 

                                                
68 Nobes, C. On accounting classification and the international harmonisation debate. Accounting, Organisations 
and Society 29 no. 2 (2004): 189-200 
69 Nobes, C. The continued survival of international differences under IFRS. Accounting and Business Research 
43 no. 2 (2013): 83-111 
70 Koponen, A. Företagens väg till konkurs. Stockholm: Stockholms universitet, 2003. s. 53 
71 Ibid 
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lika storlek. Altmans forskning utmynnade i ett resultat av fem stycken så kallade 

kombinationstal i syfte att sammanställa de funktioner som lämpligast diskriminerar mellan 

populationerna. Altman undersökte till skillnad från Beaver företagen ett år innan konkurs. 

Den multivariata analysmetoden har visat sig fungera bättre på företag av större storlek.72 

3.7.3 Ytterligare studier inom området för konkursprediktion 
 

Ytterligare exempel på studier inom området för konkursprediktion under 1950- och 1960-

talen är Reginald Jägerhorn som kom fram till att revisionsberättelserna inte innehöll 

tillfredsställande mängd information angående företagskritiska lägen och progression. Även 

Gösta Kedner genomförde en studie med syfte att se vilka faktorer som frammanar konkurser 

och hur betydelsefulla dessa faktorer är. Han undersökte faktorer som bland annat lönsamhet, 

faktorer utanför ledningens kontroll och finansiering. Hans studie visade dock att den främsta 

konkursfaktorn var lönsamhet.73!!

3.8 Big data  

Big data är ett framväxande begrepp som utgörs av stora mängder data och information som 

blir svår att behandla med traditionella metoder. Big data ger möjligheter till uppmålning av 

vinster, kartläggning och effektivisering och det är även möjligt att spåra trender och mönster 

med hjälp av big data.74 

 

Vidare kan big data definieras utifrån volym vilket med andra ord innebär stora mängder data. 

Begreppet big data kännetecknas av även av mångfald då data kommer i skilda och komplexa 

former. Den tredje och sista dimensionen som big data kan definieras utifrån är hastighet 

vilket betyder att innehållet i data är under ständig förändring.75 Big data genereras som nämnt 

från många olika källor och inom området för företagsekonomi kan big data genereras från 

affärsmässiga transaktioner gällande exempelvis försäljning eller inköp. De enorma uppgifter 

som uppstår kräver komplexa och kraftfulla beräkningssystem för att identifiera mönster i 

dessa datamängder.76  
 

                                                
72 Ibid 
73 Koponen, A. Företagens väg till konkurs. Stockholm: Stockholms universitet, 2003. s. 55-57 
74 Henriksson, K. ”Big data” ska förutsäga framtiden. Svenska Dagbladet. 2013-04-02. http://www.svd.se/big-
data-ska-forutsaga-framtiden_8045062 (Hämtad 2015-05-26) 
75 Berman, J.J. Principles of Big Data. Burlington: Elsevier Science, 2013. E-bok. 
76 George, G. och Haas, M.R. och Pentland, A. From the editors: Big Data and management. Academy of 
Management Journal. 57 no. 2 (2014): 321–326 
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Det har även visat sig att big data bland annat kan användas för att förutspå om exempelvis 

utrustning som används i produktionen kommer att sluta fungera genom information i form av 

sensorer som meddelar detta. På så sätt kan företag finansiellt fortsätta vara stabila utan att 

behöva öka sina kostnader på grund av oförutsedda fel. Man se vissa likheter mellan big data 

och insamling av data som utgör en grund för konkursprognostisering. Att spåra trender och 

mönster är som nämnt oerhört viktigt i big data och det är även viktigt när det kommer till att 

förutspå konkurser. Detta för att mängder av kvantitativ information i form av nyckeltal och 

beräkningar av dessa måste hanteras vid konkursprediktion.77  

3.9 Neurala nätverk 

Som tidigare nämnt i denna studie har förmågan att kunna förutsäga om företag kommer att 

gå i konkurs eller inte varit av betydelse under en lång tid och har även studerats flertalet 

gånger inom området för redovisning. Olika konventionella metoder har i många av dessa 

studier använts för att kunna prognostisera konkurser. Dock är dessa metoder bundna till en 

del restriktiva antaganden. Vad gäller prediktionsvariabler som används i de konventionella 

metoderna kan dessa antaganden utgöras av exempelvis normalitet eller självständighet.78  

 

Det finns undersökningar som studerar ett modernare verktyg, neurala nätverk, som går ut på 

igenkänning och klassificering av olika mönster. Dessa neurala nätverk har visat sig kunna 

användas för att lösa en hel del finansiellt relaterade problem, däribland att prognostisera 

konkurser. Ett flertal forskare har kommit fram till att neurala nätverk har bättre förmåga att 

förutse konkurser jämfört med klassiska statistiska metoder. I neurala nätverk används 

vanligtvis hela den tillgängliga datamängden som sedan slumpmässigt delas in i en grupp som 

undersöks och en kontrollgrupp med syfte att kunna utvärdera modellens förmåga att kunna 

förutsäga konkurser. Flertalet forskare inom området för konkursprognostisering har jämfört 

neurala nätverk med de konventionella modellerna och kommit fram till att metoden med 

neurala nätverk har varit överlägsna.79 

 

                                                
77 Avellana, N.J. Through big data, IBM can predict when mining equipment will fail and save companies 
billions. Venture Capital Post. 2014-02-20. http://www.vcpost.com/articles/21771/20140220/through-big-data-
ibm-can-predict-when-minig-equipment-will-fail-and-save-companies-billions-report.htm (Hämtad 2015-05-29) 
78 Zhang, G.Q. och Hu, M.Y. och Patuwo, B.E. och Indro, D.C. Artificial neural networks in bankruptcy 
prediction: General framework and cross-validation analysis. European Journal Of Operational Research 116 
no. 1 (1999): 16-32 
79 Ibid 
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Vidare består neurala nätverk rent praktiskt av många element som kallas noder som var och 

en emot signaler från andra noder. De erhållna signalerna processas sedan genom en typ av 

överföringsfunktion som i sin tur skickar en transformerad signal vidare till andra noder eller 

ger ett slutgiltigt resultat. De ovan beskrivna neurala nätverken kännetecknas av dess 

nätverksstruktur, som innebär antal lager och antal noder som ingår i varje lager och på vilket 

sätt som de noder som ingår i nätverket är sammankopplade.80 
!

  

                                                
80 Ibid 
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras de sammanställda resultaten av den genomförda undersökningen 

som gjordes på de 30 företag som inlett konkurs 2013 och de 30 välmående företagen. 

4.1 Anghel 2011 och 2012 
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Resultaten som sammanställdes vid uträkning utifrån Anghel-modellen år 2011 respektive 

2012 på 30 konkursdrabbade och 30 friska företag presenteras ovan i Figur 1, 2, 3 och 4. 

 

77 % av de 30 undersökta konkursföretagen visade sig 2011 befinna sig i en konkursutsatt 

situation vilket innebär att nollhypotesen inte förkastas felaktigt, i den osäkra zonen befann 

sig 13 %. Sedan visade resultaten 10 % av företagen som inlett konkurs hamnade i den friska 

zonen.  
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Av de friska företagen 2011 visade Anghel-modellen att 23 % av de 30 undersökta företagen 

var konkursbenägna. Vidare visar resultaten att 44 % av de friska företagen befann sig i en 

osäker zon vad gäller risk för konkurs, medan 33 % av dessa anses som friska företag.  

 

I de konkursutsatta företagen visade det sig att hela 83 % befann sig i konkurs-zonen. 7 % av 

de 30 företagen hamnar i den osäkra zonen. 10 % av de konkursutsatta visar modellen 

felaktigt kommer att klara sig från konkurs.  

 

År 2012 visade Anghel modellen att 17 % av de friska företagen kategoriseras i konkurs-

zonen. I den osäkra zonen befann sig 46 % av de friska företagen, medan 37 % av de friska 

företagen är friska.   
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Figur!5!Ohlson-modellen!konkursföretag!år!2011!! !!Figur!6!Ohlson-modellen!friska!företag!år!2011!
!

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Figur!7!Ohlson-modellen!konkursföretag!år!2012! !!!Figur!8!Ohlson-modellen!friska!företag!år!2012!

 

De sammanställda resultaten från undersökningen utifrån Ohlson-modellen gjord år 2011 

respektive 2012 på 30 konkursdrabbade och 30 friska företag presenteras i Figur 5, 6, 7 och 8.  

 

Ohlson-modellen visade att det fanns en konkursrisk år 2011 för 93 % av de 30 företag som 

inlett konkurs under år 2013. Detta medan 7 % av samma studerade företag felaktigt befann 

sig i den friska zonen trots att även dessa inlett konkurs år 2013. 

 

Av de undersökta friska detaljhandelsföretagen klassificerades år 2011 83 % av dessa som 

friska medan resterande 17 % visade befinna sig i den konkursdrabbade zonen.  
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Av de 30 konkursföretagen inom detaljhandeln som studerades år 2012 har 93 % visat sig 

ligga på ett P-värde högre än 0,038 medan resterande 7 % av företagen studerade samma år 

hade ett P-värde som understeg detta värde.  

 

Vad gäller de friska företagen visar P-värdet år 2012 att 77 % inte kommer att gå i konkurs 

medan värdena enligt Ohlson-modellen tyder på att 23 % av de företag som ekonomisk visat 

sig friska kommer att gå i konkurs.  
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Figur!9!Skogsvik-modellen!konkursföretag!år!2011!! !!!!!!!Figur!10!Skogsvik-modellen!friska!företag!år!2011!
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Figur!11!Skogsvik-modellen!konkursföretag!år!2012! !!!!!!!Figur!12!Skogsvik-modellen!friska!företag!år!2012!

 

Resultaten som sammanställdes vid uträkning utifrån Skogsvik-modellen år 2011 respektive 

2012 på 30 konkursdrabbade och 30 friska företag presenteras ovan i Figur 9, 10, 11 och 12. 

 

År 2011 befinner sig 23 % av konkursföretagen i risk-zon för konkurs medan 77 % anses som 

friska av de detaljhandelsföretag som inlett konkurs år 2013. Vidare visar Skogsvik-modellen 

samma år att 97 % av de undersökta friska detaljhandelsföretagen är välmående och 3 % av 

samma friska företag visar en tendens till konkurs. 

 

Skogsvik-modellen visade år 2012 ett resultat på 73 % gällande att de detaljhandelsföretag 

som inlett konkurs år 2013 faktiskt skulle ansöka om konkurs medan resterande 27 % visar att 

så inte skulle vara fallet utan att dessa företag fortsatt skulle vara friska. Vidare visade 

Skogsviks modell att av de friska företagen år 2012 skulle 3 % gå i konkurs och  

97 % skulle fortsätta vara välmående.  
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Figur!13!Springate-modellen!konkursföretag!år!2011! Figur!14!Springate-modellen!friska!företag!år!2011!
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Figur!15!Springate-modellen!konkursföretag!år!2012! !!Figur!16!Springate-modellen!friska!företag!år!2012!

 

Resultaten som sammanställdes vid uträkning utifrån Springate-modellen år 2011 respektive 

2012 på 30 konkursdrabbade och 30 friska företag presenteras ovan i Figur 13, 14, 15 och 16. 

 

Av de konkursdrabbade företagen visar resultaten från 2011 att 50 % av företagen kommer att 

förbli friska och 50 % kommer inleda konkurs. Samma år visar resultaten från studien att 83 

% av de friska företagen kommer att fortsätta vara friska. Vidare visar modellen att 17 % av 

företagen kommer att gå i konkurs.  

 

Av de konkursutsatta företagen visar Springate-modellen för år 2012 att 60 % av de 30 

företagen kommer att gå i konkurs och att 40 % ska vara friska och inte riskerar att gå i 

konkurs. År 2012 befann sig 87 % av de friska företagen i en frisk zon, medan modellen 

samma år visar att 13 % av de friska företagen kommer att gå i konkurs.  
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5 Analys 
 
I det här avsnittet analyseras den empiri som samlats in. Detta för att kunna besvara syftet 

med studien.  

5.1 Anghel 

Som tidigare nämnt genomgick Rumänien två betydande reformer efter regimens fall efter 

den rumänska revolutionen. Den första reformen genomfördes under 1900-talet där utfallet 

blev uppkomsten av regler för redovisningssystem som skulle vara anpassade för 

marknadsekonomi. Mellan åren 1999 och 2005 uppstod nästa reform till följd av ökade krav 

på internationalisering vad gäller redovisningsstandarder för att Rumänien skulle bli mer 

harmoniserat med övriga länder i Europa, delvis med syfte att så småningom kunna bli en 

medlemsstat i Europeiska Unionen (EU). Anghel-modellen är utvecklad och framtagen under 

den första reformen i Rumänien vilket innebär att Rumänien inte hade en fullt utvecklad 

internationell harmonisering vilket skulle kunna ha en påverkan på de erhållna resultaten i 

denna studie.81    

 

Anghel-modellen är som tidigare diskuterat utvecklad för 12 olika branscher. Detta kan man 

se reflekteras i nyckeltalen då dessa ger ett intryck av att inte vara så speciellt fokuserade eller 

utvecklade för en specifik bransch utan här kan antagandet om att nyckeltalen är generella. 

Anghel-modellens nyckeltal bör därmed vara representativa även för detaljhandelsföretag.   
 

Anghel-modellen är utvecklad i en tid då Rumäniens redovisning och dess harmonisering 

med omvärlden ökade kraftigt. Detta bör kunna utgöra en grund för att Anghel-modellen ska 

kunna vara generaliserbar till andra branscher i andra länder. I och med att harmoniseringen 

skedde och denna var kopplad till övriga länder i Europa bör ett antagande om att svenska 

företag ska kunna tillämpas i modellen göras.82 

 

Det resultaten visade var att det fanns en skillnad mellan åren som undersökts. Detta yttrar sig 

genom att empirin visar att fler företag som ansökte om konkurs 2013 år 2012 hade en högre 

andel företag som enligt modellen klassades som konkursdrabbade än år 2011.  

 

                                                
81 Hlaciuc, E. och Deac, V. An Overview of Past and Present Romanian Accounting. Procedia Economics and 
Finance no 15. (2014): 909-915 
82 Ibid 
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Vad gäller de friska företagen som undersöktes kan man även se en liten förändring mellan de 

två studerade åren. År 2011 visar modellen att 23 % av de friska företagen kommer att gå i 

konkurs, medan år 2012 visar att 17 % av företag kommer att gå i konkurs. Detta är en relativt 

hög procent felandel om man jämför med felandelen hos konkursföretagen, som tidigare 

nämnt, stadigt låg på 10 % båda åren.  

 

Av de friska företagen år 2011 visade Anghel-modellen att en procentandel på 23 % av de 30 

undersökta företagen var konkursbenägna. Detta tyder på ett typ I-fel då man inte förkastar 

nollhypotesen trots att den är sann. Vidare visade modellen att 10 % av företagen som inlett 

konkurs 2013 var friska. Detta tyder på att de visade resultaten är ett typ II-fel eftersom 

nollhypotesen inte förkastas trots att företagen kommer att gå i konkurs. Denna modell har 

visats sig i denna studie verka bättre på att förutse konkurser snarare än att visa om friska 

företag kommer fortsätta att vara friska.  

 

Det finns en tendens att ju närmre året, i detta fall ett år, för ansökan om konkurs som 

modellen tillämpas på de friska företagen desto säkrare värde visar modellen även här. Detta 

innebär att det inte är lika stor risk att modellen visar ett fel av typ I ett år innan ansökan om 

konkurs som två år innan. Därmed kan konstateras att modellen fungerar bättre ett år innan 

förutsedd konkurs än två år innan. Det är en ganska stor skillnad mellan ett och två år innan 

ett företag går i konkurs vad gäller förmågan att förutse eventuella konkurser. De 

konsekvenser som detta resultat ger är att modellen kan vara något vag i sin förmåga att på 

längre sikt än ett eller två år kunna användas i svenska detaljhandelsföretag som 

konkursprognostisering.  

 

Anghel-studiens linjära funktion för konkursprognostisering som baserades på 276 stycken 

företag från 12 branscher i Rumänien visade sig ha en träffsäkerhet på 97,8 % vad gäller 

förmågan att kunna prognostisera konkurser i företag. Denna studies resultat kommer inte upp 

i samma nivå vilket kan bero på att detaljhandelsbranschen skiljer sig från de branscher som 

Anghel-modellen tillämpades på.     
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Tabell!1!Andel!av!konkursföretag!och!friska!företag!som!enligt!Anghel-modellen!skulle!gå!i!konkurs!

År Konkursföretag Friska företag 
2011 77 % 23 % 
2012 83 % 17 % 
 
Tabell!2!Andel!av!konkursföretag!och!friska!företag!som!enligt!Anghel-modellen!inte!skulle!gå!i!konkurs!

År Konkursföretag Friska företag  
2011 10 % 33 % 
2012 10 % 37 % 
 

5.2 Ohlson 

Som nämnt i teoriavsnittet har amerikansk redovisningspraxis spridits till omvärlden, men 

inte till Sverige i samma utsträckning som till andra länder. I och med att Ohlson-modellen är 

utvecklad utifrån studier på amerikanska företag innan 1980 och därmed i en tid då den 

amerikanska redovisningen hade en lika global spridning som den har idag. Dock kan det 

faktum att amerikansk redovisning inte spridits till Sverige på samma sätt som till andra 

länder ha en inverkan på resultat som erhålls i denna studie och därmed analysen av dessa 

resultat.83  

 

Ohlson-modellens nyckeltal verkar vara orienterade kring industribranschen i det avseende att 

skulder och tillgångar är medräknade. Det som utmärker industribranschen är som tidigare 

nämnt att exempelvis maskiner utgör en stor del av verksamheten och att dessa måste  

finansieras, därav uppkomsten av skulder. Ohlson-modellen tar även hänsyn till hur det 

ekonomiska läget sett ut två år innan mätningen, vilket särskiljer denna modell från de andra 

modellerna som i denna uppsats studeras.84  

 

Värt att tänka på då man tillämpar Ohlson-modellen som är utvecklad i USA är att denna bör 

ha präglats av tron på att företagssektorn själv har den största kunskapen inom redovisning. 

Detta kan antagligen ha påverkat nyckeltalen som används i Ohlson-modellen och nyckeltalen 

har troligtvis även utvecklas och tagits fram utifrån tron att företagen själva vet bäst.85 

 

                                                
83 Artsberg, K. Globalisering och internationell redovisningsharmonisering - Striden om makten över 
redovisningen. Balans 4. 2010-06-11 
84 Svensk Handel. Handelns kompetensbehov. 2011. http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-
innehall/rapporter/2011/handelns-kompetensbehov1.pdf (Hämtad 2015-05-29) 
85 Beke, J. International Accounting Standardization. Oxford:Chartridge Books Oxford, 2014. E-bok. 
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Modellen visade sig 2011 ha en procentandel 17 % som skulle gå i konkurs av de friska 

företagen, medan modellen samma år att 93 % av de konkursdrabbade företagen skulle gå i 

konkurs. Detta tyder på en relativt hög träffsäkerhet två år innan inledd konkurs. Hos de friska 

företagen indikerar att detta är ett typ I-fel då modellen felaktigt visar att 17 % av de friska 

företagen kommer att gå i konkurs. Vidare visar resultatet på ett typ II-fel på 7 % för de 

konkursdrabbade företagen 2011. 

 

År 2012 visade empirin att 93 % av företagen som var konkursutsatta skulle gå i konkurs 

medan det visade sig att 23 % av de friska företagen skulle gå i konkurs. Dessa siffror 

indikerar ett typ I-fel då modellen visar att sex procentenheter mer jämfört med 17 % året 

innan. Dessa procent visar tydligt att det inte skedde någon förändring i modellens förmåga 

att förutsäga konkurs hos de företag som faktiskt var konkursdrabbade mellan de två 

studerade åren ett och två år före inledd konkurs. Modellen har i denna studie visat sig vara 

lika ackurat för båda åren. Som nämns i ovanstående stycke visar resultaten även här på ett 

typ II-fel gällande de konkursföretagen.  

 

Enligt Tabell 3 verkar modellen osäker från år till år då denna studie har visat på en 

förändring av sex procentenheter mellan de två åren hos kontrollgruppens friska företag, som 

enligt denna modell ska gå i konkurs. Detta drar ned helhetsintrycket av modellens förmåga 

att förutsäga om ett företag kommer att gå i konkurs eller inte, trots att den visade tillförlitliga 

värden för de företag som faktiskt hade gått i konkurs. Tabell 4, som visar att 7 % av de 

företag som inlett konkurs 2013 enligt Ohlson-modellen fortsatt skulle vara friska, kan 

indikera att modellens förmåga att förutse konkurser utan att visa ett typ II-fel är stabil från år 

till år. Det som dock talar mot modellens riktighet är att färre av kontrollgruppens friska 

företag kommer att anses förbli friska år 2012 (77 %) om man jämför med år 2011 som visar 

att en högre andel kommer att förbli friska (83 %). 

 

Empirin för 2012 gällande de friska företagen visar på en högre felandel jämfört med 2011 

vilket kan tyda på att modellen inte är lika tillämpbar för att förutsäga om friska företag 

kommer att förbli friska eller inte.  

 

 

 



 36 

!

Tabell!3!Andel!av!konkursföretag!och!friska!företag!som!enligt!Ohlson-modellen!skulle!gå!i!konkurs!

!

Tabell!4!Andel!av!konkursföretag!och!friska!företag!som!enligt!Ohlson-modellen!inte!skulle!gå!i!konkurs!!

 

5.3 Skogsvik  

Skogsvik använder sig av nyckeltal som alla representerar industribranschen och dess behov. 

Som tidigare nämnt handlar industribranschen om att lagerhålla maskiner och finansiera dessa 

under lång tid. Samtidigt är det dyrt att införskaffa maskiner vilket allt som oftast kräver lån i 

olika former. Utifrån detta kan man konstatera att nyckeltalen kanske inte är lika 

representativa i detaljhandelsbranschen där lagerhållningen antagligen ofta utgör en mindre 

del av verksamheten, exempelvis måste en relativt hög omsättning hållas på produkterna och 

produkterna är ofta inte lika högt värderade som inom industribranschen.86 

 

Vidare nämns i teoriavsnittet att ett nytt regelverk har trätt i kraft, K-projektet, som innebär att 

mindre aktiebolag får välja att upprätta redovisningen enligt ett förenklat regelverk, K2. 

Regelverket skulle kunna påverkan i framtiden om samma typ av studie som denna skulle 

upprepas då man inte ännu kunnat utvärdera de konsekvenser för redovisningen som denna 

reglering förorsakar. Den här regleringen har inte haft någon påverkan på våra resultat men är 

i fortsatta studier fördelaktigt att ta hänsyn till.87  

 

Skogsvik-modellen visade 2011 att 97 % av de friska företagen skulle förbli friska vilket ger 

en hög träffsäkerhet för modellen att prognostisera att friska företagen kommer att fortsätta 

vara välmående. Vidare 2011 visade modellen att 3 % av de friska företagen kommer att gå i 

konkurs, vilket resulterar i ett typ I-fel eftersom man i detta fall kan förkasta nollhypotesen. 

                                                
86 Svensk Handel. Handelns kompetensbehov. 2011. http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-
innehall/rapporter/2011/handelns-kompetensbehov1.pdf (Hämtad 2015-05-29) 
87 Bokföringsnämnden. Aktiebolag. 2015. http://www.bfn.se/kategori/aktiebolag.aspx (Hämtad 2015-05-29)  
 

År Konkursföretag Friska företag 
2011 93 % 17 % 
2012 93 % 23 % 

År Konkursföretag Friska företag 
2011 7 % 83 % 
2012 7 % 77 % 
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När det kommer till de konkursdrabbade företagen kunde modellen förutspå 23 % av dessa 

vilket innebär ett typ II-fel på 77 %. I jämförelse med prognosen för de friska företagen kan 

resultaten för de konkursdrabbade företagen ses som ostadig och missvisande för studien. 

 

Skogsvik-modellen visade år 2012 samma procentsats som år 2011. Det vill säga en felaktig 

andel företag på 3 % på de friska företagen under året. Detta visar ett typ I-fel på 3 % för de 

friska företagen samtidigt som de konkursdrabbade företagen har ett typ II-fel på 77 %. Det 

skiljer 74 procentenheter mellan modellens förmåga att förutsäga konkurser mot att förutsäga 

om friska företag kommer att förbli friska. Detta tyder på att denna bättre förutsäger om 

välmående detaljhandelsföretag kommer att fortsätta vara friska snarare än att meddela om 

företag kommer att gå i konkurs, i detta fall inom ett år.  

 

Tabell 5 och 6 visar på en låg grad av tillförlitlighet vad gäller förmågan att se om ett 

konkursföretag kommer att gå i konkurs eller inte. Däremot visar Skogsvik-modellen på 

betydligt högre tillförlitlighet vad gäller förmågan att förutsäga om friska företag kommer att 

förbli friska eller gå i konkurs. Poängteras bör även det faktum att Skogsvik i sin studie 

utvecklade modellen för industriföretag, vilket kan innebära ett missvisande resultat i 

tillämpningen på detaljhandelsföretag.  

 
Tabell!5!Andel!av!konkursföretag!och!friska!företag!som!enligt!Skogsvik-modellen!skulle!gå!i!konkurs!!

År Konkursföretag Friska företag 
2011 23 % 3 % 
2012 27 % 3 % 
 

Tabell!6!Andel!av!konkursföretag!och!friska!företag!som!enligt!Skogsvik-modellen!inte!skulle!gå!i!konkurs!!

År Konkursföretag Friska företag 
2011 77 % 97 % 
2012 73 % 97 % 
 

5.4 Springate 

Då Springate-modellen är utvecklad 1978 har den Kanadensiska redovisningen förändrats 

vilket kan innebära att de nyckeltal och dess viktning inte har samma relevans när de testas på 

dagens Kanadensiska industriföretag. Fram till för ett par år sedan tillämpade Kanada en egen 

nationell standard vilken nu har förbjudits och ersatts med IFRS. Detta kan innebära att 

modellen inte är dagsaktuell. Eftersom förutsättningarna för redovisning har förändrats är det 
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således värt att ha i åtanke att de nyckeltal och deras viktning är något osäkra att använda i en 

annan del av världen och i en annan bransch än industribranschen.88    

 

Springate-modellens nyckeltal är mycket rörelseorienterade och detta kan kopplas till den 

Kanadensiska redovisningen som tidigare beskrevs. Där förklarades att 99 % av Kanadas 

företag ses som vinstorienterade enheter som varken tillhör publika eller offentliga bolag.89    

 

Springate-modellen visar att år 2011 att 50 % av företagen som inlett konkurs 2013 faktiskt 

skulle gå i konkurs. Samtidigt visar modellen att 17 % av de friska företagen kommer att gå i 

konkurs vilket tyder på ett typ I-fel på 17 %. Vidare kan även ett typ II-fel identifieras hos 

konkursföretagen där ett fel på 50 % visar att dessa företag inte kommer att gå i konkurs.  

 

År 2012 säger resultaten att 60 % av företagen som inlett konkurs 2013 kommer att gå i 

konkurs medan det visar att 13 % av de friska företagen kommer att gå i konkurs. Detta 

indikerar ett typ I-fel på 13 % hos de friska företagen och ett typ II-fel på 40 % hos 

konkursföretagen vilket är en minskning från tidigare år.  

 

I detta fall ger modellen en betydligt högre träffsäkerhet vad gäller resultaten för de friska 

företagen på 83 % 2011 respektive 87 % 2012. Felen för de friska företagen har endast 

förändrats med 4 % vilket tyder på ett stabilare resultat jämfört med vad resultatet kan säga 

om konkursföretagen. Det som visas i tabell 7 och 8 är att modellens riktighet vad gäller 

förmågan att förutsäga om ett företag kommer gå i konkurs eller inte ökar med tio 

procentenheter från 2011 till 2012 vilket innebär att modellen kan vara labil när det kommer 

till att tillämpa den i detta syfte. Dock visar den hos kontrollgruppen bestående av friska 

företag en betydlig säkrare prognos när det kommer till att förutspå om företag kommer att 

förbli friska. 

 

 

 

 

                                                
88 Durocher, S. och Fortin, A. New Canadian Accounting Standards for Private Enterprises and the Adoption 
Timing Decision. Australian Accounting Review 24 no. 3 (2014): 218-236 
89 Ibid 
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Tabell!7!Andel!av!konkursföretag!och!friska!företag!som!enligt!Springate-modellen!skulle!gå!i!konkurs!!

År Konkursföretag Friska företag 
2011 50 % 17 % 
2012 60 % 13 % 
 

Tabell!8!Andel!av!konkursföretag!och!friska!företag!som!enligt!Springate-modellen!inte!skulle!gå!i!konkurs!!

År Konkursföretag Friska företag 
2011 50 % 83 % 
2012 40 % 87 % 
 

5.5 Jämförelse av de fyra modellerna för konkursprognostisering 

Nu när de olika modellerna har analyserats för sig kommer här nedan att göras en jämförelse 

mellan de studerade modellerna och de studerade företagens resultat. Fokus kommer att ligga 

på hur stor procentandel rätt i att företagen skulle gå i konkurs de olika modellerna hade de 

två studerade åren. Modellerna kommer sedan att rangordnas i den ordning de visar ett 

tillförlitligt resultat.   

 

Det som skiljer modellerna åt är främst att de har olika nyckeltal, olika många som dessutom 

är olika viktade i de olika modellerna. Det som däremot förenar de olika modellerna är att 

både Springate-modellen och Skogsvik exempelvis tillämpar samma nyckeltal vad gäller 

Rörelseresultat/Totala tillgångar. Vidare tillämpar både Ohlson-modellen och Anghel-

modellen nyckeltalet avseende Totala skulder/Totala tillgångar. En annan gemensam faktor är 

att Ohlson-modellen och Springate-modellen är utvecklade i Nordamerika och Anghel-

modellen och Skogsvik-modellen är utvecklade i Europa. Det geografiska läget behöver dock 

inte innebära att modellerna skiljer sig eller får samma resultat även om de ligger nära 

varandra geografiskt. Med hänvisning till tidigare forskning som tidigare nämndes har USA 

och Kanada visat sig ha en viss närhet vad gäller redovisningspraxis då man jämför dessa 

länders redovisningsstandarder med andra länder. Avslutningsvis tillämpar USA, i likhet med 

Sverige god redovisningssed vilket kan utgöra en gemensam nämnare för Skogsvik-modellen 

och Ohlson-modellen.   

 
Av de jämförda modellerna står det klart att Ohlsons modell visar det mest tillförlitliga 

resultatet när det kommer till konkursprognostisering för den del av svenska 

detaljhandelsföretag som faktiskt ansökte om konkurs. Ohlson-modellen hade en träffsäkerhet 

på 93 % vilket är 80 procentenheter mer än vad Skogsvik-modellen visade. Skogsvik-
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modellen, som är den enda svenska modell som tillämpats i studien, visade sämst resultat och 

har enligt denna studie mycket liten säkerhet vad gäller förutsägning av konkurser i svenska 

detaljhandelsföretag. Dessa resultat är baserade på data två år innan företagen ansökte om 

konkurs vilket kan vara en bidragande faktor till differensen i resultaten.  

 

Som framgår av tabell 9 och tabell 10 är Ohlson-modellen år 2012 kvar på samma procentsats 

som år 2011 vad gäller förmågan att kunna förutsäga konkurs. Dock har Anghel-modellen år 

2012 visat på ett resultat som är sex procentenheter säkrare än två år innan inledd konkurs. 

Även Springate-modellen har ökat i träffsäkerhet med tio procentenheter från året innan 

medan Skogsvik-modellen ligger kvar på samma osäkra procentsats som år 2011. Värt att 

diskutera är att Skogsvik-modellen är utvecklad för att undersöka industriföretag vilket kan 

innebära att den inte är tillämpbar på svenska detaljhandelsföretag. Samtidigt så är både 

Ohlson och Springate- modellerna utvecklade för industriföretag vilka båda visar ett betydligt 

bättre resultat än Skogsvik och Ohlson-modellen visar sig i denna studie även vara den 

säkraste modellen.  

 

Till skillnad från Ohlson-modellen visar Skogsvik-modellen högre grad av säkerhet när det 

kommer till att förutse om friska företag kommer att förbli friska än att förutse om 

konkursföretag kommer att gå i konkurs. Detta kan bero på att Ohlson-modellen och 

Skogsvik-modellen är utvecklade för industriföretagen och därför inte visar ett tillförlitligt 

resultat på detaljhandelsföretag. Samtidigt visar Anghel-modellen liksom Ohlson-modellen en 

relativt hög träffsäkerhet vad gäller att prognostisera om konkursföretag kommer att gå i 

konkurs, trots att Anghel-modellen är gjord utifrån en studie där 12 olika branscher fanns 

med. Detta kan ses som att Ohlson-modellen därmed är bättre än Skogsvik-modellen för att 

förutsäga konkurser på företag som faktiskt kommer att ansöka om konkurs. Med andra ord 

ger Anghel-modellen belägg för detta påstående då Anghel-modellen kan ses som mer pålitlig 

med tanke på att Anghel-modellen är testad på flera olika branscher. Till skillnad från övriga 

modeller är Springate mycket neutral och säger inte så mycket om de konkursutsatta 

företagen. När man dock granskar kontrollgruppen för samma modell kan man se att 

träffsäkerheten ligger på 83 % 2011 respektive 87 % 2012 kan anses som högt i jämförelse 

med de andra modellerna med högst procent efter Skogsvik-modellen. 
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Tabell!9!Modellernas!förmåga!att!prognostisera!om!konkursföretag!kommer!att!gå!i!konkurs!eller!inte!!

!

!

Tabell!10!Modellernas!förmåga!att!prognostisera!om!friska!företag!kommer!att!gå!i!konkurs!eller!inte!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!! !

 2011 2012 
Konkurs Inte konkurs Konkurs Inte konkurs 

Anghel 23 % 33 % 17 % 37 % 
Ohlson 17 % 83 % 23 %  77 % 
Skogsvik 3 % 97 % 3 % 97 % 
Springate 17 % 83 % 13 %  87 % 

 2011 2012 
Konkurs Inte konkurs Konkurs Inte konkurs 

Anghel 77 % 10 % 83 % 10 % 
Ohlson 93 % 7 % 93 % 7 % 
Skogsvik 23 % 77 % 27 % 73 % 
Springate 50 % 50 % 60 % 40 % 
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6 Slutdiskussion 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser samt förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka olika modeller för konkursprediktion för att se vilken av 

dessa som ger högst träffsäkerhet vad gäller förmågan att kunna förutse om svenska företag 

inom detaljhandelsbranschen kommer att gå i konkurs eller inte. För att uppnå detta syfte 

användes fyra stycken verktyg i form av modeller för konkursprediktion och jämföra dessa.  

 

Den modell som gav lägst procentuell träffsäkerhet vad gäller förmågan att kunna förutse 

konkurser både ett och två år innan inledd konkurs var Skogsvik-modellen som korrekt 

prognostiserade 23 % av de företagen som faktiskt hade inlett konkurs under år 2013. 

Springate-modellen gav det näst sämsta resultatet där denna modell år 2011 korrekt visade att 

50 % skulle gå i konkurs medan modellen år 2012 visade att 60 % skulle gå i konkurs, en 

ökning med tio procentenheter mellan de två studerade åren. Anghel-modellen av ett bättre 

resultat än både Skogsvik och Springate med 77 % träffsäkerhet år 2011 och 83 % 

träffsäkerhet år 2012. Den modell som utifrån denna studie visar högst träffsäkerhet vad 

gäller förmågan att kunna förutse konkurser är Ohlson-modellen.  

 

Den modell som gav lägst procentuell träffsäkerhet vad gäller förmågan att kunna förutse om 

friska företag kommer att fortsätta vara friska under de två studerade åren var Anghel-

modellen med 23 % år 2011 och 37 % år 2012. Detta resultat skiljer sig betydligt från 

resterande tre modeller vilket alla visar en procentandel mellan 77 % och 97 %.  

 

Avslutningsvis kan det dock diskuteras att Skogsvik-modellen ger ett högre resultat på att 

förutse om friska företag kommer att fortsätta att vara friska. Detta eftersom att modellen 

visar att majoriteten av konkursföretagen kommer att fortsätta vara ekonomiskt välmående, 

vilket kan tyda på att Skogsvik-modellen är något naiv i sin konkursprediktion. Anghel-

modellen kan liksom Skogsvik-modellen ses som vag då den visar att en relativt stor 

procentandel av kontrollgruppen kategoriseras i den osäkra zonen. 
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6.2 Förslag till vidare forskning  

Några intressanta funderingar har dykt upp under studiens gång och här presenteras förslag på 

vidare forskning.  

 

Det vore intressant att forska vidare i vad det är som gör att den svenska modellen bevisligen 

inte ger ett lika högt resultat som utländska modeller har givit. Det finns mycket att studera 

vad gäller redovisningspraxis i olika delar av världen och en möjlighet till vidare forskning 

skulle kunna vara att undersöka om en harmonisering av redovisningspraxis eventuellt skulle 

kunna vara en bidragande orsak till att Skogsvik-modellen eventuellt har blivit inaktuell. I 

fortsatta studier kan man även undersöka andra konkursdrabbade branscher i Sverige för att se 

om den ger ett mer trovärdigt resultat.  

 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka om den pågående förändringen 

mot ett mer framåtblickande sätt att redovisa kommer att ha någon påverkan på de befintliga 

modellerna för konkursprediktion som de flesta av de konventionella använder sig av 

historisk data.  

 

Slutligen vore det intressant att genomföra en liknande studie men att då mer ingående studera 

de geografiska skillnader som skulle kunna påverka utfallet av studien.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

  
Detaljhandel med konkurs inledd 2013 

1. Haninge nygammalt AB 
2. Zilla hund & katt AB 
3. Work & Leisure Pro i Sverige AB 
4. Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag 
5. Dermisensual AB 
6. Swe of Stockholm AB  
7. Garderoben i Norrtälje Aktiebolag 
8. AB köpmannen Västerås  
9. Serholt Sweden AB  
10. Kilko Livs AB 
11. Great Rumors AB 
12. Gx Sverige AB 
13. Bjärnums Bygg AB 
14. AVB Projekt AB 
15. ULAB Telecom AB 
16. Nya Kilafors Järn & Bygg AB 
17. Lilla gåvan i Tumba AB  
18. I & B Eriksson livs aktiebolag 
19. Vejo AB 
20. West star clothing AB  
21. T. Livs och Spel AB 
22. Wela Inköpkonsult AB 
23. TL-Fashion AB 
24. Nya Lennartsfors Brukshandel AB 
25. Wedding Store Retail in Sweden AB 
26. Österlånggatan lokaler AB 
27. Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag 
28. Kontorsutveckling i Roslagen AB 
29. Utvalt Möbler i Bromma AB 
30. BYOSCAR AB 



 

Bilaga 2  
 
 

  Ekonomiskt välmående företag 
1. OK Detaljhandel AB 
2. Optimera Detaljhandel AB 
3. JD Detaljhandel AB 
4. Systembolaget Aktiebolag 
5. IKEA AB 
6. Apoteket AB 
7. Kjell Ungh AB 
8. Hägernäs Strands Galleri AB  
9. DS Invest AB 
10. Undo AB 
11. Sko dig i Örebro AB 
12. Coffee Car AB 
13. Lindex AB 
14. Synsam Sverige AB 
15. Sportson i Göteborg AB 
16. Fourshops AB 
17. Norsjöhallen Aktiebolag 
18. Metrocos AB 
19. Leccornia Aktiebolag 
20. Mats Lågprishandel AB 
21. Lotts Livs Aktiebolag 
22. Navis Nord AB 
23. Poorside AB 
24. REDGREEN AB 
25. Goldux AB 
26. Nordic Souvenir AB 
27. Olséns Järnhandel Aktiebolag  
28. Långsele Livs AB 
29. Halvards Livsmedel AB 
30. Rapidoköp AB 



 

Bilaga 3 
Anghel 2012 

 

  

Detaljhandel med konkurs inledd 2013 Värde Ekonomiskt välmående företag Värde 
    
Haninge nygammalt AB 5,8174 OK Detaljhandel AB 0,1941 
Zilla hund & katt AB -11,1818 Optimera Detaljhandel AB 4,0587 
Work & Leisure Pro i Sverige AB -7,0813 JD Detaljhandel AB 1,2711 
Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag -6,7199 Systembolaget Aktiebolag -1,6515 
Dermisensual AB -77,2425 IKEA AB 1,4186 
Swe of Stockholm AB  -9,2411 Apoteket AB -0,1892 
Garderoben i Norrtälje Aktiebolag -1,8227 Kjell Ungh AB -7,0819 
AB köpmannen Västerås  -0,6187 Hägernäs Strands Galleri AB 2,2098 
Serholt sweden AB  2,8360 DS Invest AB -5,4170 
Kilko Livs AB -2,6021 Undo AB 2,2316 
Great Rumors AB -2,1350 Sko dig i Örebro AB 2,4826 
Gx Sverige AB -5,7861 Coffee Car AB 1,8898 
Bjärnums Bygg AB -1,4803 Lindex AB 0,2977 
AVB Projekt AB 2,4641 Synsam Sverige AB -13,1395 
ULAB Telecom AB -0,7085 Sportson i Göteborg AB 0,7073 
Nya Kilafors Järn & Bygg AB -1,6039 Fourshops AB -0,2607 
Lilla gåvan i Tumba AB  -0,7069 Norsjöhallen Aktiebolag 4,7621 
I & B Eriksson livs aktiebolag 0,1806 Metrocos AB 2,8046 
Vejo AB -3,2600 Leccornia Aktiebolag 1,4915 
West star clothing AB  -7,6763 Mats Lågprishandel AB 1,1675 
T. Livs och Spel AB 4,8804 Lotts Livs Aktiebolag 0,6828 
Wela Inköpkonsult AB -4,1468 Navis Nord AB 0,1852 
TL-Fashion AB -11,4528 Poorside AB 5,0978 
Nya Lennartsfors Brukshandel AB -2,6500 REDGREEN AB 4,7157 
Wedding Store Retail in Sweden AB -14,5578 Goldux AB 0,1554 
Österlånggatan lokaler AB -38,6271 Nordic Souvenir AB 6,5642 
Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag -15,3516 Olséns Järnhandel Aktiebolag  4,8489 
Kontorsutveckling i Roslagen AB -0,5248 Långsele Livs AB 4,4803 
Utvalt Möbler i Bromma AB -3,9660 Halvards Livsmedel AB 1,0769 
BYOSCAR AB 1,3479 Rapidoköp AB 1,7336 



 

Bilaga 4  
Anghel 2011 

 
  

Detaljhandel med konkurs inledd 2013 Värde Ekonomiskt välmående företag Värde 
    
Haninge nygammalt AB 5,4418 OK Detaljhandel AB 0,6151 
Zilla hund & katt AB -14,8733 Optimera Detaljhandel AB 3,5462 
Work & Leisure Pro i Sverige AB -5,6536 JD Detaljhandel AB 1,0510 
Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag 0,5772 Systembolaget Aktiebolag 1,7012 
Dermisensual AB -2,8115 IKEA AB -0,4007 
Swe of Stockholm AB  -8,3634 Apoteket AB -0,0396 
Garderoben i Norrtälje Aktiebolag -1,1549 Kjell Ungh AB -11,2473 
AB köpmannen Västerås  -3,3759 Hägernäs Strands Galleri AB 2,9637 
Serholt Sweden AB  3,3934 DS Invest AB 0,0404 
Kilko Livs AB -7,9530 Undo AB -0,4172 
Great Rumors AB 0,2550 Sko dig i Örebro AB -1,8687 
Gx Sverige AB 0,9183 Coffee Car AB 1,3837 
Bjärnums Bygg AB 0,6641 Lindex AB 0,4121 
AVB Projekt AB 0,7592 Synsam Sverige AB 2,9508 
ULAB Telecom AB -0,3619 Sportson i Göteborg AB 0,4700 
Nya Kilafors Järn & Bygg AB -2,6318 Fourshops AB -1,7413 
Lilla gåvan i Tumba AB  -5,6160 Norsjöhallen Aktiebolag 4,6684 
I & B Eriksson livs aktiebolag 0,5615 Metrocos AB 1,0469 
Vejo AB -1,1214 Leccornia Aktiebolag 3,2674 
West star clothing AB  -3,0022 Mats Lågprishandel AB 0,6613 
T. Livs och Spel AB 3,3356 Lotts Livs Aktiebolag 0,7182 
Wela Inköpkonsult AB -1,4984 Navis Nord AB -1,6428 
TL-Fashion AB -0,6496 Poorside AB 4,1490 
Nya Lennartsfors Brukshandel AB -2,1788 REDGREEN AB 1,7915 
Wedding Store Retail in Sweden AB -16,1282 Goldux AB 0,1433 
Österlånggatan lokaler AB -41,5682 Nordic Souvenir AB 6,0942 
Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag -0,0859 Olséns Järnhandel Aktiebolag  4,7632 
Kontorsutveckling i Roslagen AB 1,2463 Långsele Livs AB 2,4489 
Utvalt Möbler i Bromma AB -0,2819 Halvards Livsmedel AB 0,6382 
BYOSCAR AB -2,3998 Rapidoköp AB 2,4798 



 

Bilaga 5 
Ohlson 2012 

  

Detaljhandel med konkurs inledd 2013 Värde Ekonomiskt välmående företag Värde 
    
Haninge nygammalt AB -2,5678 OK Detaljhandel AB 4,5812 
Zilla hund & katt AB 22,8193 Optimera Detaljhandel AB -0,2478 
Work & Leisure Pro i Sverige AB 1,8512 JD Detaljhandel AB 2,5700 
Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag 4,5897 Systembolaget Aktiebolag 2,8817 
Dermisensual AB 3,8393 IKEA AB 2,5572 
Swe of Stockholm AB  10,6346 Apoteket AB 3,1062 
Garderoben i Norrtälje Aktiebolag 5,1878 Kjell Ungh AB 4,1264 
AB köpmannen Västerås  4,7784 Hägernäs Strands Galleri AB 1,6450 
Serholt Sweden AB  0,0971 DS Invest AB 1,5290 
Kilko Livs AB 5,8793 Undo AB 1,1574 
Great Rumors AB 4,3178 Sko dig i Örebro AB 0,8364 
Gx Sverige AB 9,6153 Coffee Car AB 1,2068 
Bjärnums Bygg AB 4,2941 Lindex AB 3,0624 
AVB Projekt AB 1,5189 Synsam Sverige AB 1,3412 
ULAB Telecom AB 4,7595 Sportson i Göteborg AB 1,9472 
Nya Kilafors Järn & Bygg AB 4,3024 Fourshops AB 4,6735 
Lilla gåvan i Tumba AB  1,0782 Norsjöhallen Aktiebolag -1,3440 
I & B Eriksson livs aktiebolag 4,5938 Metrocos AB 0,6650 
Vejo AB 5,4612 Leccornia Aktiebolag 2,3864 
West star clothing AB  10,0509 Mats Lågprishandel AB 4,4004 
T. Livs och Spel AB -101,2688 Lotts Livs Aktiebolag 3,8220 
Wela Inköpkonsult AB 4,3096 Navis Nord AB 3,5256 
TL-Fashion AB 17,2870 Poorside AB -1,5695 
Nya Lennartsfors Brukshandel AB 7,9598 REDGREEN AB -0,9383 
Wedding Store Retail in Sweden AB 3,1257 Goldux AB 2,8774 
Österlånggatan lokaler AB 53,6887 Nordic Souvenir AB -6,3084 
Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag 9,2256 Olséns Järnhandel Aktiebolag  -0,6744 
Kontorsutveckling i Roslagen AB 4,6471 Långsele Livs AB -0,9101 
Utvalt Möbler i Bromma AB 7,5490 Halvards Livsmedel AB 3,5083 
BYOSCAR AB 3,3360 Rapidoköp AB 3,5712 



 

Bilaga 6 

Ohlson 2011 

  

Detaljhandel med konkurs inledd 2013 Värde Ekonomiskt välmående företag Värde 
    
Haninge nygammalt AB -2,4918 OK Detaljhandel AB 4,2325 
Zilla hund & katt AB 17,1354 Optimera Detaljhandel AB 0,5635 
Work & Leisure Pro i Sverige AB 4,8904 JD Detaljhandel AB 3,3343 
Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag 2,8945 Systembolaget Aktiebolag 2,7833 
Dermisensual AB 4,1593 IKEA AB 3,5873 
Swe of Stockholm AB  8,3068 Apoteket AB 4,1314 
Garderoben i Norrtälje Aktiebolag 2,4265 Kjell Ungh AB 4,5146 
AB köpmannen Västerås  3,9060 Hägernäs Strands Galleri AB 0,7149 
Serholt Sweden AB  -0,6372 DS Invest AB 1,9879 
Kilko Livs AB 13,4304 Undo AB 3,1376 
Great Rumors AB 3,7074 Sko dig i Örebro AB 3,1138 
Gx Sverige AB 3,4391 Coffee Car AB 1,2907 
Bjärnums Bygg AB 2,5682 Lindex AB 3,1910 
AVB Projekt AB 3,2859 Synsam Sverige AB 1,2806 
ULAB Telecom AB 3,9933 Sportson i Göteborg AB 2,5735 
Nya Kilafors Järn & Bygg AB 5,2728 Fourshops AB 4,7765 
Lilla gåvan i Tumba AB  5,3258 Norsjöhallen Aktiebolag -1,1623 
I & B Eriksson livs aktiebolag 4,2229 Metrocos AB 3,3903 
Vejo AB 4,7552 Leccornia Aktiebolag 0,0696 
West star clothing AB  5,6019 Mats Lågprishandel AB 2,8970 
T. Livs och Spel AB 0,2953 Lotts Livs Aktiebolag 2,9323 
Wela Inköpkonsult AB 3,9925 Navis Nord AB 3,4027 
TL-Fashion AB 3,7806 Poorside AB -0,7167 
Nya Lennartsfors Brukshandel AB 4,8826 REDGREEN AB 1,7795 
Wedding Store Retail in Sweden AB 3,1075 Goldux AB 3,0665 
Österlånggatan lokaler AB 11,9354 Nordic Souvenir AB -4,4754 
Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag 1,4845 Olséns Järnhandel Aktiebolag  -1,8283 
Kontorsutveckling i Roslagen AB 3,6152 Långsele Livs AB -1,4017 
Utvalt Möbler i Bromma AB 5,3898 Halvards Livsmedel AB 3,0699 
BYOSCAR AB 4,1307 Rapidoköp AB 1,9703 



 

Bilaga 7 
Skogsvik 2012 

 

  

Detaljhandel med konkurs inledd 2013 Värde Ekonomiskt välmående företag Värde 
    
Haninge nygammalt AB -4,9973 OK Detaljhandel AB 11,1090 
Zilla hund & katt AB 9,5164 Optimera Detaljhandel AB 1,5207 
Work & Leisure Pro i Sverige AB 4,6643 JD Detaljhandel AB 4,1195 
Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag 0,0340 Systembolaget Aktiebolag 2,1094 
Dermisensual AB -2,2286 IKEA AB 1,8318 
Swe of Stockholm AB  3,6877 Apoteket AB 1,3233 
Garderoben i Norrtälje Aktiebolag -1,5244 Kjell Ungh AB -0,2735 
AB köpmannen Västerås  -4,2184 Hägernäs Strands Galleri AB  3,1209 
Serholt Sweden AB  -3,6719 DS Invest AB 1,7528 
Kilko Livs AB -2,2990 Undo AB 3,6239 
Great Rumors AB -1,5503 Sko dig i Örebro AB -1,2054 
Gx Sverige AB -1,0022 Coffee Car AB 1,3862 
Bjärnums Bygg AB -2,6749 Lindex AB 4,1965 
AVB Projekt AB -3,5394 Synsam Sverige AB -0,1780 
ULAB Telecom AB -0,8103 Sportson i Göteborg AB 1,1978 
Nya Kilafors Järn & Bygg AB -2,4176 Fourshops AB -0,5260 
Lilla gåvan i Tumba AB  7,6602 Norsjöhallen Aktiebolag 1,3696 
I & B Eriksson livs aktiebolag -2,2989 Metrocos AB 1,5787 
Vejo AB -61,2169 Leccornia Aktiebolag 3,8444 
West star clothing AB  4,0370 Mats Lågprishandel AB 3,3227 
T. Livs och Spel AB -2,8243 Lotts Livs Aktiebolag 5,0190 
Wela Inköpkonsult AB -1,8020 Navis Nord AB -0,3113 
TL-Fashion AB 5,3022 Poorside AB 4,2184 
Nya Lennartsfors Brukshandel AB -0,6139 REDGREEN AB 1,9816 
Wedding Store Retail in Sweden AB -1,6160 Goldux AB 1,7391 
Österlånggatan lokaler AB 32,9257 Nordic Souvenir AB 2,8230 
Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag -10,7669 Olséns Järnhandel Aktiebolag  2,0109 
Kontorsutveckling i Roslagen AB -3,1478 Långsele Livs AB 2,3837 
Utvalt Möbler i Bromma AB -177,1952 Halvards Livsmedel AB 1,1959 
BYOSCAR AB -2,7237 Rapidoköp AB 4,1772 



 

Bilaga 8 
Skogsvik 2011 

  

Detaljhandel med konkurs inledd 2013 Värde Ekonomiskt välmående företag Värde 
    
Haninge nygammalt AB -4,0589 OK Detaljhandel AB -2,0944 
Zilla hund & katt AB 8,6074 Optimera Detaljhandel AB -2,9237 
Work & Leisure Pro i Sverige AB -0,9093 JD Detaljhandel AB -2,5971 
Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag -1,1062 Systembolaget Aktiebolag -2,0432 
Dermisensual AB -1,9551 IKEA AB -2,0501 
Swe of Stockholm AB  2,3711 Apoteket AB -1,5254 
Garderoben i Norrtälje Aktiebolag -1,0164 Kjell Ungh AB -2,0233 
AB köpmannen Västerås  -0,2987 Hägernäs Strands Galleri AB -2,6818 
Serholt Sweden AB  -3,0132 DS Invest AB -2,3281 
Kilko Livs AB 1,8290 Undo AB -2,7144 
Great Rumors AB -2,1296 Sko dig i Örebro AB -0,6797 
Gx Sverige AB -87,9866 Coffee Car AB -2,2912 
Bjärnums Bygg AB -3,0357 Lindex AB -2,9079 
AVB Projekt AB -3,0254 Synsam Sverige AB -3,5960 
ULAB Telecom AB -0,8497 Sportson i Göteborg AB -2,3858 
Nya Kilafors Järn & Bygg AB -0,7968 Fourshops AB 0,5015 
Lilla gåvan i Tumba AB  0,2003 Norsjöhallen Aktiebolag -3,9360 
I & B Eriksson livs aktiebolag -1,9688 Metrocos AB -2,1588 
Vejo AB -1,2650 Leccornia Aktiebolag -3,7204 
West star clothing AB  0,4604 Mats Lågprishandel AB -2,2491 
T. Livs och Spel AB -3,5187 Lotts Livs Aktiebolag -2,5230 
Wela Inköpkonsult AB -1,6560 Navis Nord AB -0,2309 
TL-Fashion AB -1,7588 Poorside AB -3,2896 
Nya Lennartsfors Brukshandel AB -1,3865 REDGREEN AB -2,7125 
Wedding Store Retail in Sweden AB 0,4752 Goldux AB -1,8597 
Österlånggatan lokaler AB 8,9565 Nordic Souvenir AB -4,1650 
Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag -1,9098 Olséns Järnhandel Aktiebolag  -3,4559 
Kontorsutveckling i Roslagen AB -3,0544 Långsele Livs AB -3,1829 
Utvalt Möbler i Bromma AB -1,8604 Halvards Livsmedel AB -2,6352 
BYOSCAR AB -1,2711 Rapidoköp AB -2,5142 



 

Bilaga 9 
Springate 2012 

  

Detaljhandel med konkurs inledd 2013 Värde Ekonomiskt välmående företag Värde 
    
Haninge nygammalt AB 4,2283 OK Detaljhandel AB 11,9943 
Zilla hund & katt AB -2,5913 Optimera Detaljhandel AB 1,6844 
Work & Leisure Pro i Sverige AB -3,3246 JD Detaljhandel AB 1,5474 
Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag 0,1023 Systembolaget Aktiebolag 0,3948 
Dermisensual AB 2,2754 IKEA AB 2,0650 
Swe of Stockholm AB  -1,0294 Apoteket AB 2,1602 
Garderoben i Norrtälje Aktiebolag 0,0788 Kjell Ungh AB -0,0360 
AB köpmannen Västerås  1,2756 Hägernäs Strands Galleri AB 2,5609 
Serholt Sweden AB  0,8296 DS Invest AB 1,6233 
Kilko Livs AB 4,9354 Undo AB 1,9332 
Great Rumors AB 0,4354 Sko dig i Örebro AB 1,9730 
Gx Sverige AB -1,1480 Coffee Car AB 1,6342 
Bjärnums Bygg AB 0,7568 Lindex AB 4,6922 
AVB Projekt AB 0,3894 Synsam Sverige AB -0,1575 
ULAB Telecom AB 1,4757 Sportson i Göteborg AB 1,6738 
Nya Kilafors Järn & Bygg AB 1,1532 Fourshops AB -2,0870 
Lilla gåvan i Tumba AB  1,2894 Norsjöhallen Aktiebolag 2,3521 
I & B Eriksson livs aktiebolag 2,8498 Metrocos AB 3,4939 
Vejo AB -1,4693 Leccornia Aktiebolag 3,5985 
West star clothing AB  -1,2577 Mats Lågprishandel AB 3,6847 
T. Livs och Spel AB 3,6605 Lotts Livs Aktiebolag 3,0657 
Wela Inköpkonsult AB -0,1949 Navis Nord AB 3,8114 
TL-Fashion AB -5,2512 Poorside AB 4,1616 
Nya Lennartsfors Brukshandel AB 1,1346 REDGREEN AB 3,6783 
Wedding Store Retail in Sweden AB -0,1260 Goldux AB 1,5648 
Österlånggatan lokaler AB -10,1201 Nordic Souvenir AB 2,5121 
Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag -4,6922 Olséns Järnhandel Aktiebolag  1,1666 
Kontorsutveckling i Roslagen AB 2,6324 Långsele Livs AB 2,1271 
Utvalt Möbler i Bromma AB -0,6125 Halvards Livsmedel AB 1,0602 
BYOSCAR AB 3,6475 Rapidoköp AB 4,6045 



 

Bilaga 10 
Springate 2011 
 

Detaljhandel med konkurs inledd 2013 Värde Ekonomiskt välmående företag Värde 
    
Haninge nygammalt AB 3,5933 OK Detaljhandel AB 11,1090 
Zilla hund & katt AB -6,7960 Optimera Detaljhandel AB 1,5207 
Work & Leisure Pro i Sverige AB 0,0375 JD Detaljhandel AB 4,1195 
Waterhouse Dyk och Fritid Aktiebolag 0,9833 Systembolaget Aktiebolag 2,1094 
Dermisensual AB 0,3925 IKEA AB 1,8318 
Swe of Stockholm AB  -2,6657 Apoteket AB 1,3233 
Garderoben i Norrtälje Aktiebolag 0,4901 Kjell Ungh AB -0,2735 
AB köpmannen Västerås  0,2198 Hägernäs Strands Galleri AB 3,1209 
Serholt Sweden AB  1,3975 DS Invest AB 1,7528 
Kilko Livs AB -0,3303 Undo AB 3,6239 
Great Rumors AB 0,8973 Sko dig i Örebro AB -1,2054 
Gx Sverige AB -13,3196 Coffee Car AB 1,3862 
Bjärnums Bygg AB 2,2048 Lindex AB 4,1965 
AVB Projekt AB 0,8491 Synsam Sverige AB -0,1780 
ULAB Telecom AB 1,3945 Sportson i Göteborg AB 1,1978 
Nya Kilafors Järn & Bygg AB -0,1768 Fourshops AB -0,5260 
Lilla gåvan i Tumba AB  -0,3935 Norsjöhallen Aktiebolag 1,3696 
I & B Eriksson livs aktiebolag 3,2836 Metrocos AB 1,5787 
Vejo AB 0,9483 Leccornia Aktiebolag 3,8444 
West star clothing AB  -0,4632 Mats Lågprishandel AB 3,3227 
T. Livs och Spel AB 6,2537 Lotts Livs Aktiebolag 5,0190 
Wela Inköpkonsult AB 0,9008 Navis Nord AB -0,3113 
TL-Fashion AB 1,7688 Poorside AB 4,2184 
Nya Lennartsfors Brukshandel AB 2,1302 REDGREEN AB 1,9816 
Wedding Store Retail in Sweden AB 3,7285 Goldux AB 1,7391 
Österlånggatan lokaler AB -10,1905 Nordic Souvenir AB 2,8230 
Björn Brottare Sport & Fritid Aktiebolag -0,6405 Olséns Järnhandel Aktiebolag  2,0109 
Kontorsutveckling i Roslagen AB 2,6620 Långsele Livs AB 2,3837 
Utvalt Möbler i Bromma AB 1,6614 Halvards Livsmedel AB 1,1959 
BYOSCAR AB 0,6226 Rapidoköp AB 4,1772 


