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Aim The purpose of this study is to investigate whether a 

country's financial system has an impact on the corporate 

sector's financial risks.  

Method The study is based on a quantitative approach in which we 

collected data from annual reports and other public market 

data. 

Results and conclusions In the empirical material that was produced we presented 

a prediction of bankruptcy over 100 companies with a 

total of 467 observations over the past five years (2011-

2015). The results showed that companies in the 

marketoriented countries have a higher risk of ending up 

in bankruptcy than in the bank-oriented countries. 
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Definitioner 
Logistisk regression 

Logistisk regression används för att estimera hur stor sannolikhet att ett värde ska inträffa genom 

en rad olika oberoende variabler i beräkningen (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Finansiell risk 

Med finansiell risk menas vanligtvis ett företags skuldsättningsgrad och soliditet, dvs finansiella 

risker som medför att ett företag hamnar i konkurs eller går i likvidation (Johansson & Runsten, 

2005).  

 

Volatilitet 

Volatilitet är ett mått på hur en aktie eller tillgångs pris varierar. Ju högre volatilitet desto högre 

svängning/variation (Nationalencyklopedin, 2016).  

 

Finansiell (o)hälsa 

Finansiell (o)hälsa är hur företaget mår rent finansiellt, undersökningen går ut på att beräkna hur 

stor risken är att företagen hamnar i konkurs, därför definieras det som finansiell ohälsa.  
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till vårt ämnesområde. Detta ligger i grund till den 
problemdiskussion som förs samt syftet och forskningsfrågorna för arbetet.  

1.1 Bakgrund 
Under det nionde årliga kapitalmarknadsdagmötet som ägde rum i Mars 2015 i USA, uttryckte 
Thomas J. Donohue, President och CEO av den Amerikanska handelskammaren, sitt bekymmer 
över det akuta behovet av att ha ett välfungerande finansiellt system. Han tycker att landets 
finansiella system ska betjäna konsumenterna, ge styrka till entreprenörer, stimulera tillväxt, 
möjliggöra sparande och investeringar, sätta fart på ekonomin och säkerställa USA: s globala 
konkurrenskraft. Företagssektorn är den parten som han anser kommer att tjäna på ett starkt och 
välreglerat finansiellt system. Företagare måste ha tillgång till kort- och långsiktigt kapital, 
likviditet, och riskhanteringsverktyg för att hålla sina företag igång. Företag tar inte ut riskfyllda 
lån, de hanterar kassaflöde för att betala räkningar, köper inventarier eller betalar sina löner. 
Verkligheten är att när kontanter som kommer ut inte är tidsanpassade med kontanter som 
kommer in blir vinstmarginalerna svaga. Följaktligen misslyckas fler företag  på grund av 
kapitalbrist än att få slut på kunder. Ett välfungerande system uppmanar till företagande samt 
driver de idéer och innovationer som förbättrar våra liv vilket i sin tur skapar sysselsättning och 
blir en del av landets ekonomiska tillväxt. Donuhue menar att det finns en koppling mellan ett 
välfungerande finansiellt system och hur det reflekterar direkt över företagssektorns 
välbefinnande (Chamber of Commerce of the United States Of America, 2015). 
  
Utvecklingen av de finansiella system som finns idag har från ett historiskt perspektiv varit starkt 
berörda av de svårigheter associerade med finansmarknaden, speciellt de finansiella kriser som 
uppstått. De historiska finansiella kriser som skett har följts av långvarande lågkonjunkturer och 
depressioner. Finansiella system spelar en viktig roll i ekonomin och samhället, de är fragila i 
meningen att små stötar kan starta en smitta som så småningom kan destabilisera ett helt system. 
Finansiella kriser och andra reaktioner har lett till olika typer av finansiella system. Bland dessa 
finansiella system identifieras två av de bredare typerna: det ena är ett marknadsorienterat 
finansiellt system och det andra är ett bankorienterat (Allen & Gale, 2000). 
  
I moderna ekonomier fungerar finansiella system som ett redskap, vars funktion är att kanalisera 
resurser till företagssektorn samt fördela investeringsfonder bland företag. Det finansiella 
systemet som landet har är avgörande för resursfördelningen, eftersom det är det som avgör hur 
depositioner omvandlas till fonder för verksamhetsinvesteringar och hur kapital fördelas mellan 
olika företag (Antoniou et al., 2008). 
  
Institutioner som banker spelar en viktig roll i ett lands finansiella utveckling på det sätt att: 
bankerna styr lånprocessen från långivare till låntagare så att krediter tilldelas på ett effektivt sätt 
till den privata sektorn och potentiella företag. Det här resulterar i att man förstärker sin 
industriella produktivitet vilket i sin tur resulterar i en starkare ekonomi med bättre 
tillväxtmöjligheter. Fördelningen av krediter till potentiella projekt med positivt nettonuvärde 
(NPV) möjliggör kreativitet samt ökar förtroende för nyblivande företag. Banker räddar dess 
kunder från likviditetsrisk genom att erbjuda långsiktiga investeringar (Adnan & Shahzad, 2014). 
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Å andra sidan utmärker sig ett annat finansiellt system som är marknadsorienterat. Där 
kännetecknas en tillväxtökning av väl fungerande marknader. Till skillnad från ett bankorienterat 
finansiellt system är information mer tillgänglig på marknaden och då är det lättare att dra nytta 
av det och därtill även effektivisera företagsstyrning genom att lindra uppköp. Det vill säga att 
marknaden inte skyddar en specifik aktör såsom banken gör när den väljer att rädda en specifik 
kund. Konkurrensfördelarna är därefter mycket större i en sådan marknad, information överförs 
lättsamt och är tillgänglig för investerare, vilket har positiva konsekvenser för företags 
finansiering och dess ekonomiska prestanda (Levine, 2000). 
  
Enligt Allen & Gale (2000) går den nuvarande trenden mot ett marknadsorienterat system bland 
de europeiska länderna. Europeiska unionen går mot en gemensam europeisk marknad, vilket 
kommer att öka konkurrenskraften samt exponeringen mot finansmarknaderna. Globaliseringen 
har sina fördelar men samtidigt bidrar det till att länder blir mer sårbara för eventuella finansiella 
kriser som har sitt ursprung i andra medlemsländer. 
  
Det svenska finansiella systemet är betydligt utsatt för eventuella finansiella chocker som har sitt 
ursprung i omvärlden. Den svenska bankkrisen i början av 1990-talet berodde främst på 
överdrifter och volatilitet på fastighetsmarknaden i Sverige. De svenska finansiella institutionerna 
och marknaderna är starkt kopplade till det globala finansiella systemet. Den finansiella krisen 
mellan år 2008 och 2009 berodde då på grund av marknaden för bostadslån där aktiemarknaden 
föll tvärbrant under hösten 2008 och början av 2009. Krisen drabbade inte Sverige lika mycket 
som USA med tanke på de lärdomar bankerna hade tagit med sig från de tidigare finansiella 
kriserna och varit restriktiva med sina utlåningar. De tidiga effekterna på Sverige i den globala 
krisen berodde på störningar hos interbankmarknaderna. Sveriges gränsöverskridande finansiella 
kopplingar är större nu än flera decennier tillbaka i tiden och innebär större sårbarhet för externa 
chocker. Sverige antar en flexibel växelkurs och inflationsmålspolitik, samtidigt som man 
försöker eliminera sitt budgetunderskott genom utgiftsnedskärningar, skattehöjningar och en 
obetydligare offentlig sektor. Sverige blir allt mer marknadsinriktat och öppet för konkurrens och 
individuella val (Popsecu, 2014). 
 
De resterande nordiska länderna, delar samma uppfattning med Sverige när det gäller frihandel 
och öppenhet gentemot globalisering. Likheterna finner man även till en hög grad genom 
kulturell homogenitet, höga skattesatser och omfattande omfördelning av inkomster, omfattande 
välfärdsstater och offentlig sektor som allmänt överstiger 50% av BNP (Kuosmanen et al., 2014). 
 
Det finns dock en grundläggande skillnad mellan de nordiska länderna när det kommer till deras 
finansiell system orientering. Kwok & Tadesse (2006) identifierar Norge och Finland som länder 
med bank-baserade finansiella system medans Sverige och Danmark är marknadsorienterade 
länder. Howells & Bain (2008) preciserar att varje nordiskt land har valt en annan penning regim 
och olika metoder för att bedriva sin penningpolitik. Finland är medlem i Ekonomiska och 
monetära unionen (EMU); således är penningpolitiken förd av Europeiska centralbanken (ECB). 
Sverige har en centralbank med flexibla växelkurser, Danmark har bundit sin valuta till euron, 
men dess centralbank är oberoende och Norge har flytande växelkurser, men dess centralbank är 
under noggrann parlamentarisk kontroll, det vill säga att Norges centralbank kan utöva mer frihet 
med att bevara ett stabilt penningvärde (Kuosmanen et al., 2014). 
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Mångfald i penningpolitiken i de nordiska länderna kan påverka den prediktiva förmågan hos 
finansiella variabler för BNP-tillväxt. Den europeiska centralbanken följer noga ett inflationsmål 
och ställer räntor för hela euroområdet. Därför behöver penningpolitiken av Europeiska 
centralbanken inte direkt återspegla de ekonomiska villkoren i de enskilda länderna, särskilt i de 
mindre ekonomier. På grund av den finska medlemskap i euroområdet och kopplingen av danska 
valutan till euron, kan de korta räntorna inte vara nära förknippade med en BNP-tillväxt i dessa 
två länder. Däremot centralbankerna i Sverige och Norge har möjlighet att bestämma de korta 
räntor baserat enbart på de ekonomiska förhållandena i de båda länderna. Således kan 
penningpolitiken ha en effekt på aktiemarknadens värdering, vilket i sin tur har en mängd effekt 
på konsumtionen och den ekonomiska tillväxten (Kuosmanen et al., 2014). 
 
Enligt Adnan & Shahzad (2014) anses utvecklingen av finansiella system avgörande för att uppnå 
ekonomisk tillväxt, eftersom det bidrar till att fördela resurserna till att användas produktivt. På 
dessa marknader blir bankerna allt mer restriktiva med sina utlåningar mot företag, samtidigt som 
att företagens förmåga att söka finansiering blir en alltmer essentiell del av den ekonomiska 
utvecklingen i ett land. Utan förmågan att få finansiering så blir det svårt för företag att växa, inte 
minst för små- och medelstora affärsverksamheter. Bankerna tar alltid en risk när de lånar ut 
pengar och en inte allt för ovanlig handling är att det sker en del kreditprövningar på låntagaren.  
Att förutspå konkurser och finansiell oro hos företag blir alltmer essentiellt för att undvika 
framtida finansiella svårigheter, eventuella konkurser och för att minska riskerna för bankerna 
och andra finansiärer. 
 

1.2 Problemdiskussion 
De nordiska länderna styrs av två olika finansiella system, vilket innebär att företagen som är 
verksamma i varje land agerar på olika sätt gentemot valet av kapitalstruktur. Samtidigt ser 
företagens finansiella risk annorlunda ut vid jämförelse mellan företagssektorn i ett 
marknadsorienterat land mot ett bankorienterat land (Antoniou et al., 2008). Följaktligen skiljer 
sig nivån av finansiell risk mellan nordiska länderna. Det som förenar marknaderna är  att minsta 
lilla störning i finanssektorn kan leda till större konsekvenser för ett lands sysselsättning och 
produktion. Störningar som ger upphov till större finansiella kriser och oroligheter på bland annat 
aktiemarknaden. Det här drabbar inte enbart aktieägare på marknaden utan även investerare, 
kreditgivare och andra risktagare hos företag. Marknadsvärdet hos ett företag som lider av 
finansiell oro sjunker signifikant tills företaget slutligen kollapsar. Det är ytterst viktigt att ge 
tidiga varningssignaler i revisionsberättelserna för att lättare kunna göra en bedömning kring 
risken för konkurs hos ett företag. Revisorerna för ett företag kan ställas inför rätta om de 
misslyckas med det här (Charitou et al., 2004). 
  
Välfungerandefinansiella system allokerar kapital på så sätt att det bygger mer på den förväntade 
kvaliteten på projektet och entreprenören, och bygger mindre på ackumulerad rikedom och 
sociala kontakter hos en entreprenör. Följaktligen övervinner dem marknadsfriktioner och 
finansierar de mest lovande företagen på ett mer effektivt sätt istället för att kanalisera krediter till 
stora företag och rika individer (Adnan & Shahzad, 2014) 
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I ett land med ett bankorienterat finansiellt system har banken en viktig roll hos företagen. De 
förvärvar uppgifter gällande verksamheter och dess ledning av flera anledningar; förbättra kapital 
fördelningen och bolagsstyrningen, öka investeringseffektiviteten och den ekonomiska tillväxten 
samt mobilisera kapital för att utnyttja stordriftsfördelar. Relationen mellan bankerna och 
företagen är nära och långsiktig, vilket innebär att banken skyddar och inte avslöjar uppgifter om 
företagskunderna på den publika marknaden (Levine, 2000). 
  
Aktiemarknader är en gemensam plats för att köpa och sälja samt främja handeln. Tillgång på 
medel och handel ökar aktiviteten i ekonomin. Dock är likviditeten den viktigaste attribut för att 
nå investerarens intresse. Aktiemarknader har likviditet som hjälper företag att få lättare tillgång 
till kapital som krävs. Man möjliggör smidighet och tillgång till medel genom att utveckla 
aktiemarknaden, en utveckling som anses vara ett steg mot bättre ekonomisk utveckling (Adnan 
& Shahzad, 2014) 
 
Trots att Kwok & Tadesse (2006) kategoriserar in de fyra nordiska länderna till respektive 
finansiella system så finns det klara skillnader i marknadsstruktur mellan länderna. I Norge 
genomsyras landets marknadsstruktur av skogsindustrin och oljeindustrin. Gjerde & Sættem 
(1998) fann att den norska aktiemarknaden reagerade efter prisförändringar som skedde i 
oljeindustrin. Det innebär att plötsliga förändringar eller att en volatil industri som är av stor 
finansiell signifikans kan påverka landets finansiella situation och i sin tur resterande i 
näringslivet. Medan i Finland, som också var bankorienterat, har en ekonomi som sen flera 
årtionden tillbaka är baserad på skogsbruk och pappersproduktion, och till viss del 
telekommunikation med företaget Nokia som än idag är en av de tyngre spelarna tack vare dess 
patent inom telekommunikationsteknologin (Powell & Snellman, 2004). På den 
marknadsorienterade sidan har danska ekonomin med sin starka affärsmiljö, särskilt gällande 
företagstjänsterna, lidit av svag arbetsproduktivitet sedan andra hälften av 1990-talet. Ekonomin 
har inte lika goda förbindelser till globala värdekedjor som andra jämförbara små öppna 
ekonomier, och en relativt hög investeringsnivå i kunskapsbaserade kapital tillför inte förväntade 
resultat (OECD Economic Surveys Denmark, 2016). Företagskonkurser i Danmark är höga och 
kommersiella fastighetspriser är svaga. Utvecklingen är särskilt bekymmersam i vissa medelstora 
banker där ytterligare konsolidering eller upplösning kan vara nödvändigt om svagt resultat 
kvarstår  (International Monetary Fund, 2014)). Som en liten öppen ekonomi, är Sverige starkt 
beroende av export. Ytterligare försämring av de ekonomiska villkoren för handelspartner, 
särskilt länder i euroområdet, skulle minska landets tillväxtutsikter. Svagare aktivitet i 
euroområdet skulle också försvåra penningpolitiken och öka deflationsrisker, eftersom det 
sannolikt skulle leda till ytterligare penningpolitiska lättnader från Europeiska centralbanken 
vilket i sin tur skulle sätta press uppåt på Svenska kronan (OECD Economic Surveys Sweden, 
2015). 
 
Även om de nordiska länderna har en i stort sett lika hög grad utveckling på finansmarknaden, 
och länderna påverkades på liknande sätt  av den senaste tidens allvarliga lågkonjunkturen, finns 
det ändå en koppling mellan finansmarknaden och landets ekonomi. Dessutom är kopplingen 
mellan den finansiella sektorn och den ekonomiska aktiviteten inte endast beroende på de 
monetära regimer eller oberoende av penningpolitiken (Kuosmanen et al., 2014). 
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1.3 Problemformulering  

Finansiell ohälsa och risken för konkurs är gemensamma oroväckande faktorer för 
företagssektorn. Ett bankorienterat finansiellt system lägger ansvaret för finansiering hos 
bankerna, medan i ett land med ett marknadsorienterat system är finansiella medel spridda på 
marknaden (Levine, 2000).  
 
Därmed kan det konstateras att den finansiella risken kan skilja sig beroende på vilket finansiellt 
system ett land har. Ett företags finansiella ohälsa kan genom finansiell information sättas in i 
olika mätinstrument för att få ut en indikation på hur pass kritiskt läget är (Campbell et al, 2010). 
Det är ett område som företagare är mer än någonsin intresserade av med tanken på att 
företagssektorn är kopplad till landets ekonomi men även banker för att vara säkra på risken med 
sina utlåningar (Levine, 2000).  
 
För att undvika finansiella risker eller åtminstone lindra dess effekter, tillämpar företag olika 
finansiella verktyg. Det är finansiella risker som företag vill kunna uppskatta och förutse. Olika 
finansiella system innebär att ett finansiellt system förvandlar insättningar i investeringar på olika 
sätt, och med olika ledningsstruktur och metoder (Wang & Ma, 2009). Följaktligen konstateras 
att svenska och danska företag som är verksamma i ett marknadsorienterat land har inte samma 
ekonomiska utmaningar som finska och norska företag som tillhör ett bankorienterat finansiellt 
system. Genom att förutse potentiell finansiell ohälsa och konkurs hos svenska, danska, norska 
samt finska företag kan man bedöma om dess finansiella hälsa är kopplad till landets finansiella 
system. Det kan även vara andra faktorer som kan komma att påverka landets- och företagens 
finansiella situation med tanke på den skillnad i marknads- och finansiell struktur även om 
länderna kategoriseras in under samma finansiellt system. 
 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Nedan har författarna formulerat två forskningsfrågor för att lättare få svar på 
problemformuleringen. 

1. Hur ser mätningen på förutsägelser om finansiell oro och eventuella konkurser ut på 
företag verksamma i Norden? 

2. Finns det någon koppling mellan risken för konkurs och ett lands finansiella system?    

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida ett lands finansiella system har en effekt på 
företagssektorns finansiella risker. 

1.5 Avgränsning 
De nordiska finansmarknaderna exkluderat Islands finansmarknad har valts som avgränsning för 
denna studie. Den modell som kommer tillämpas är CHS-modellen. Valet av företag är 
börsnoterade företag på Helsingforsbörsen OMXH25, Stockholmbörsen OMXS30, 
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Köpenhamnsbörsen OMXC20, och Oslobörsen OBX25. Avgränsningen kommer täcka företag 
som är introducerade på respektive börs under åren 2011-2015. Dessutom kommer företag utan 
någon avkastning per aktie inte inkluderas i empirin med tanke på att det är ett nyckeltal i 
beräkningen i CHS-modellen.  

1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med hur utvecklingen och framväxten av olika finansiella system uppstått, följt 
av problematiken och de svårigheter som finns hos dessa. Detta avsnitt är tänkt att ge läsaren en 
djup förståelse för framväxten av de olika modellerna och dess problematik. Därefter följer 
avgränsningen kring arbetet, arbetets teoretiska del samt de modeller som används för att jämföra 
de två olika finansiella systemen. Avsnittet följs därefter av metodval, trovärdigheten kring 
studien samt empiri. Avslutningsvis presenteras resultatet och en analys av resultatet följt av en 
slutdiskussion och förslag för framtida studier inom samma ämnesområde.  
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2 Teori 

I det här kapitlet behandlas den teoretiska referensram och de modeller som har använts för att 
beräkna finansiella hälsan hos företagen 

2.1. Modeller som mätinstrument för att beräkna den finansiella hälsan 
hos företag 
Modellerna för att beräkna den finansiella hälsan hos företagen är baserade på finansiell data som 
både är redovisad data och marknadsbaserad data. Dessa modeller delar vi således in i 
redovisningsbaserade modeller och marknadsbaserade modeller. 

2.1.1 Redovisningbaserade modeller 
Akademiker inom finans har aktivt sökt mer träffsäkra och mer robusta modeller för att förutspå 
modeller ända sen Beaver (1966) och Altman (1968) presenterade den forskning och modeller 
som idag ligger i grund till majoriteten av den nya forskningen inom området.  
 
Tidigare forskning på finansiell ohälsa och konkurs har antingen tillämpat modeller baserad på 
redovisnings data (statisk) eller modeller baserade på marknads data (dynamisk). I samtliga 
forskningsrapporter och litteratur finner man ett antal modeller för att förutspå konkurs där 
majoriteten är baserade på det arbete som Beaver (1966) och Altman (1968) gjorde samt att det 
senare togs fram modeller som inkluderade marknadsbaserade variabler som Black & Scholes 
(1973) och Merton (1974). Beaver och Altman presenterade båda tidigt modeller som var 
beroende av redovisnings baserad data för att få ut ett värde av hur ett företag mår finansiellt. 
Bland dessa finns även Ohlson (1980) och Zmijewski (1984) som vidareutvecklade de idéer 
Altmans och Beaver presenterade. Altmans Z-score och Ohlsons O-score är de två modeller som 
haft störst inverkan i den akademiska världen och används än idag i diverse forskning och 
praktiskt arbete för att mäta finansiell ohälsa.  
 
Det finns däremot en hel del problem med redovisningsbaserade modeller. Modellerna tillämpar 
redovisningsdata som i majoriteten av fallen kommer från kvartalsrapporter och/eller 
årsredovisningar vilket innebär att man blickar bakåt med tanke på att kvartalsrapporter och 
årsredovisningar visar hur det har gått för företaget samt att de presenteras kvartalsvis och årsvis.  
 
Samtidigt som dessa siffror kan vara påverkade eller manipulerade av ledningen och därmed 
ständigt förberedda för en offentlig rapportering och kan därför vara av begränsad nytta för att 
förutspå konkurs (Hillegeist et al., 2004).   

2.1.2 Marknadsbaserade modeller 
De marknadsbaserade modeller härstammar från det grundläggande arbete som Black & Scholes 
(1973) och Merton (1974) presenterade. Merton använder sig genomgående i sin modell av 
marknadsvärdet av ett företag samt marknadsvärdet av skulderna än de redovisade skulderna som 
de redovisningsbaserade modellerna gör. Med det gör det att modellen beräknar hur ett företag 
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mår idag och kan på så sätt användas som material för att ta fram framtida finansiella strategier 
för företaget. Företag som har samma nivåer av kapital och skuld kan i slutändan ha helt olika 
möjligheter att hamna i konkurs med tanke på volatiliteten på företagets tillgångar. Merton valde 
att inkludera volatilitet på ett företags tillgångar i modellen med tanke på den kritiska roll 
variabeln har på ett företags överlevnad.  
 
Hillegeist et al. (2004) mätte effektiviteten bland de redovisningsbaserade modellerna Altmans z-
score och Ohlsons O-score och huruvida de tillämpar offentligt-tillgänglig information kring 
förutsägelse om konkurs. Enligt Black & Scholes samt Merton ska deras modeller reflektera all 
tillgänglig information. Hillegeist et al. kom fram till att förutsägelserna om konkurs Black & 
Scholes, och Merton är upp till fjorton gånger mer informativa än de från Altmans och Ohlsons.  
 
Däremot så har även Mertons modell en rad olika brister, bland annat att modellen säger att 
konkurs inträffar på förfallodagen ifall företagsvärdet är mindre än de totala skulderna ett företag 
har. Med tanke på hur de marknadsbaserade modellerna har en viss problematik så har andra 
forskare försökt kombinera dessa två modeller till en som inkluderar både marknads- och 
redovisningsdata.  
 
CAPM är en modell för att beskriva förhållandet mellan risk och förväntad avkastning hos 
riskfyllda aktier eller obligationer. Genom att tillämpa modellen får man fram en förväntad 
avkastning, om den förväntade avkastningen inte möter den kritiska avkastningen så ska 
investeringen förkastas (Fama & French, 2004). Modellen har sina brister och upptäcker inte 
faktorer som om ett företags misslyckande är kopplat till försämrade investeringsmöjligheter, 
minskningar i icke-mätbara tillgångar som kunskap eller skuld.  
 
Shumway (2001) presenterade en modell som tillämpar både redovisnings- och marknadsdata där 
han i sin studie dessutom kom fram till att hälften av de variablerna som är inkluderade i Altmans 
Z-score inte längre är tillämpbara i förutsägelse om konkurs eller finansiell ohälsa.  
 
En annan forskare som tillämpade detta var Chava & Jarrow (2004) som med utökad data 
verifierade det Shumway (2001) presenterade, om att en dynamisk logistisk regression baserad på 
marknadsdata så som börsvärde, avkastning och volatilitet kombinerat med trimmade 
redovisningsbaserade variabler förbättrar träffsäkerheten för förutsägelse avsevärt.  
 
Det senaste bidraget var Campbell et al. (2010) med sin mer precisa modell som inkluderade 
redovisnings- och marknadsdata för att förutspå en konkurs.  

2.1.3 CHS-modellen 
Likt de senare modellerna för att förutspå finansiell ohälsa och beräkna sannolikhet för konkurs 
så tillämpar Campbell et al. (2010) en logistisk regression där man antar att sannolikheten för 
konkurs följer en logistisk för-delning som ser ut som följande  
 

𝑃"	(𝑌&" = 1) =
1

1 − 𝑒,(-./01,345
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I logistiska fördelningen tolkas Yit som lika med ett ifall företaget hamnar i konkurs i månad t, 
och Xi, t-1 är en uppsättning variabler för data från slutet av den föregående månaden. Ett högre 
värde från 𝛼 + 𝛽𝑋&,",: motsvarar en högre sannolikhet för konkurs. Modellen för att förutspå 
konkurs ser ut över en tolv månaders period ser ut som följande 
 

Risk för konkurs beräknat över en 12 månaders period = −20.26 × NIMTAAVG 
+1.42 × TLMTA −7.13 × EXRETAVG +1.41 × SIGMA −0.045 × RSIZE −2.13 × 

CASHMTA +0.075 × MB −0.058 × PRICE −9.16 
 
Variablerna i modellen innefattar både redovisad data från årsredovisningar men även 
marknadsbaserad data. Redovisningsberoende variabler har ett tidsintervall över tre månader vid 
slutet av varje kvartal för att säkerställa att all redovisad data som är essentiell finns tillgänglig 
över den perioden man förutspår konkursen för. De redovisningsbaserade variablerna är följande 
(I) NIMTAAVG - genomsnitt av nettoresultatet till marknadsvärdet av totala tillgångar, (II) 
TLMTA - totala skulder relativt mot marknadsvärdet av totala tillgångar, (III) CASHMTA - likvida 
medel mot marknadsvärdet av totala tillgångar och (IV) M/B - förhållandet mellan 
marknadsvärde och bokfört värde. Medan de marknadsberoende variablerna är (I) EXRETAVG - 
genomsnitt av log av överavkastning relativt mot index, (II) SIGMA - annualiserad standard 
avvikelse av daglig avkastning över tre månaders period (III) RSIZE - relativ storlek av företag 
beräknat genom log av börsvärde mot index (IV) PRICE - log av pris per aktie (Campbell et al., 
2010). 
 
Till skillnad från de tidigare modellerna så sträcker sig förutsägelsen över ett längre tidsspann 
och inte enbart månadsvis. I studien som Campbell et al. (2010) genomförde jämfördes deras 
modell med andra kända logistiska modeller där dem tillämpade olika varianter av modellerna för 
att få fram de mest träffsäkra värdena. Det här gjordes med en databas med historisk data från 
företag genom åren 1963-2003 samt markeringar över vilka som hamnat i konkurs. Av dessa 
genomfördes observationer över företagens prestationer månadsvis och ställdes upp mot varandra 
(Campbell et al., 2010). Man upptäckte att värdena i dessa tidigare modeller Shumway (2001) 
och Chava & Jarrow (2004) tillämpades variablerna NITA, TLTA, EXRET och SIGMA som 
använder redovisningsbaserade värden som redovisat värde av totala tillgångar. I CHS-modellen 
och formeln ovan tillämpas istället NIMTA och TLMTA för NITA och TLTA som istället använder 
marknadsvärdet av totala tillgångar för respektive företag. Det för att marknadspriser kan ändras 
snabbt, givet att mer information ges och känsligheten för ny information. Andra variabler som 
inte tagits upp i tidigare modellen är exempelvis CASHMTA förhållandet där ett högt värde i detta 
innebär att företagen har tillräckligt hög likviditet för att betala av skulder och har därför större 
möjlighet att undvika konkurs, M/B förhållandet där företag i riskzonen har ett högre värde och 
slutligen PRICE där priset per aktie tenderar att handlas för minimala belopp hos företag med 
högre risk för konkurs (Campbell et al., 2010). 

2.1.3.1 Justering av variabler  
För att efterlikna den studie som Campbell et al. (2010) tillämpade i sin studie gjordes ett antal 
justeringar på värdena hos variablerna på varje enskilt företag. Däribland det redovisade värdet 
av totala tillgångar ersätts med marknadsvärdet av totala tillgångar och beräknades som följande 
 

𝑀𝑇𝐴&," = 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑒	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟&,",: +	𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑎𝑣	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙&," 
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Där det 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑒	𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟&,",: motsvarar det redovisade värdet av skulder en 
månad bakåt. MTA används sedan i följande variabler där även värdena för 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡&,",:, 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟&,",: och 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙&,",:tas från månaden innan.  
 

𝑁𝐼𝑀𝑇𝐴&," =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡&,",:

𝑀𝑇𝐴&,"
 

 

𝑇𝐿𝑀𝑇𝐴&," =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟&,",:

𝑀𝑇𝐴&,"
 

 

𝐶𝐴𝑆𝐻𝑀𝑇𝐴&," =
	𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙&,",:

𝑀𝑇𝐴&,"
 

 
Överavkastningen (EXRET) beräknas som följande 
 

𝐸𝑋𝑅𝐸𝑇&," = 𝑙𝑛(1 + 𝑅&,") − 𝑙𝑛(1 + 𝑅&VWXY,") 
 
där 𝑅&," är den månatliga överavkastningen och 𝑅&VWXY," är den månatliga överkastningen hos 
börsindexet) och den relativa storleken i förhållande till börsindex (RSIZE) beräknas som 
 

𝑅𝑆𝐼𝑍𝐸&," = 𝑙𝑛
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡&,"

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡"
 

 
För att mäta volatilitet för en akties dagliga avkastning annualiserad för var tredje månad så 
beräknas standard avvikelsen på följande sätt, där N är antalet observationer under varje tre-
månaders period:  
 

𝑆𝐼𝐺𝑀𝐴&,",:,",] = (252×
1

𝑁 − 1Σbℰ[",:,",e,",]]𝑟&,b
e )

:
e 

Beräkning av NIMTA (NIMTAAVG) och EXRET (EXRETAVG), där 𝜙 = 2−1/3, görs på 
följandet sätt:  
 

𝑁𝐼𝑀𝑇𝐴𝐴𝑉𝐺",:,",:e =
1 − 𝜙]

1 − 𝜙:e
(𝑁𝐼𝑀𝑇𝐴",:,",] + 𝜙]𝑁𝐼𝑀𝑇𝐴",k,",l+. . . +𝜙n𝑁𝐼𝑀𝑇𝐴",:o,",:e)  

 

𝐸𝑋𝑅𝐸𝑇𝐴𝑉𝐺",:,",:e =
1 − 𝜙
1 − 𝜙:e

(𝐸𝑋𝑅𝐸𝑇",:+. . . +𝜙::𝐸𝑋𝑅𝐸𝑇",:e)  

 
Vidare i studien för att undvika avvikande värden i data samlingen och beräkningarna av diverse 
variabler, bland annat PRICE, så har man avrundat nedåt beroende på värdet. Med andra ord har 
man förhållit sig till ett max tak på 15 amerikanska dollar på pris per aktie där alla värden över 
det har avrundats ned till det förankrade värdet. 
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2.1.3.2 Modellkritik 

Mätinstrumenten är inte absoluta och de senare modellerna är snarare vidareutvecklade varianter 
av varandra och är anpassade till att passa vår tid och den finansstruktur som råder just nu. Med 
de tidiga Altmans Z-score och Ohlsons O-score fann man en viss problematik i att de enbart 
mätte redovisningsbaserade variabler, sådant som enbart var presenterade kvartalsvis och årsvis. 
Det ger en direkt uppfattning om företagets siffror på samma dag som bokslutet görs och 
årsredovisningen offentliggörs inte förrän en lång tid efteråt. Företagets situation vid tidpunkt 0 
som är bokslutet och tidpunkt 1 vid offentliggörandet av årsredovisningen  är helt olika. Den 
finansiella data kommer vara annorlunda vid offentliggörandet och förutsägelsen om konkurs 
kommer således vara missvisande. I Campbells-Hilscher-Szilagyi formel finns det åtta variabler 
där beräkningar görs för att ta fram värdet i vardera variabel. Alla variabler är marknadsbaserade 
där hälften av variabler inkluderar redovisad data i beräkningen (TLMTA, CASHMTA, 
NIMTAAVG och MB). Som tidigare nämnt problematiserar Hillgeist et al. (2004) de förberedda 
siffrorna från ledningen för en offentlig rapportering, där årsredovisningar kan användas av 
företag för att söka legitimitet mot sina aktieägare och intressenter (Woodward et al., 1996).  
 
Dagens miljö är komplex och är föränderlig, vilket innebär att företagen verkar i en dynamisk 
miljö. Mätinstrumenten visar sig mer träffsäker med tanke på tillämpning av marknadsvariabler 
som reflekterar den dynamiska miljön och inkluderar hur företaget mår från idag till en längre 
period framöver. Marknadsdatan för ett företag påverkas av flera faktorer och kan täckas av flera 
större kapitel inom finansiering; exempelvis behavioural finance. Sloan (1996) undersökte 
huruvida fel benämningar och en investerares missförståelse för kassaflöden och andra 
periodiserade resultat kan påverka huruvida man agerar vid en investering eller köp av aktier. Det 
innebär att priset på en tillgång inte alls behöver vara korrekt eller reflektera företagets sanna 
potential eller situation. Investerare på en effektiv marknad däremot behöver inte nödvändigtvis 
missuppfatta information, utan de söker bara inte aktivt söker efter ny information med tanke på 
att priset på en tillgång reflekterar den nya informationen omedelbart, och inget arbitrage kan 
därför utnyttjas. Investerare har inget att vinna på den aktiviteten. I bankorienterade system väljer 
banker att inte offentliggöra lika mycket information (Boot et al., 1993), det innebär att de 
selektivt väljer vad som ska offentliggöras och inte. Detta kan påverka alla variabler i mätningen, 
med tanke på hur all marknads data hänger ihop och påverkar varandra. Mätningen med CHS kan 
därför vara missvisande såvida priset på en tillgång inte reflekterar den tillgängliga 
informationen.   
 

2.2 Konkursrisk och finansiellt system  

Ett bankorienterat finansiellt system är av riskreducerande natur. Banker har en noggrann 
övervakning över sina lån, vilket gör att de i ett tidigt skede kan upptäcka om en låntagare har 
återbetalningsproblem. Den informerande naturen som kännetecknar banklån ger företag 
möjlighet att omförhandla sina kreditvillkor snarare än att förlita sig på formella konkurs och 
insolvensförfaranden. Dessutom underlättas förhandlingsprocessen på grund av det lilla antalet 
långivare som är inblandade. Däremot är förhandlingsmöjligheten nästan omöjlig i ett 
marknadsorienterat finansiellt system. Obligationsmarknaden kan ha hundratals, om inte 
tusentals, enskilda investerare. En förbättrad möjlighet till förhandling minskar risken för förlust 
för ett företag som är utsatt för  finansiella svårigheter (D. Purda, 2008). Bankernas filosofi är att 
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försöka få tillbaka den största delen av lånade medel genom förhandling än genom formell 
likvidation.  
 
På samma våglängd anser Antoniou et al. (2008) att företag med hög volatilitet medför risk att 
resultaten sjunker så pass mycket att den hamnar under sina amorteringsåtaganden. En sådan 
eventualitet kan leda till att företag tvingas att ordna de medel till en hög kostnad och eventuellt 
hamna i konkursrisk-zonen. Därför bör företag med mycket volatila resultat ha lägre skuldkapital. 
Detta gäller särskilt för företag som är verksamma i marknadsorienterade ekonomier, där 
relationen mellan långivare och låntagare är avlägsen och svag. Men företag som är verksamma i 
bankorienterade marknader har nära band med långivare. Detta i sin tur minskar de faktiska 
kostnaderna när bristande betalningsförmåga uppstår. 
 
Den marknadsbaserade synen betonar ett problem hos banker; kraftfulla banker kan dämpa 
innovation genom att extrahera information och därmed skydda väletablerade företag, som har 
nära kontakt med bank, från att hamna i konkurs (Rajan, 1992). Därmed får inte alla företag 
samma rättvisa chans när de är ute på marknaden. Å andra sidan spelar kapitalmarknader en 
viktig roll för att sprida och överföra information till investerare. Det medför positiva 
konsekvenser för företagets finansiering och dess finansiella prestation (Boot & Thakor, 1997). 
Vidare, kraftfulla banker med brist på restriktioner över sin verksamhet kan samverka med fasta 
chefer mot andra fordringsägare och därmed hindrar effektiv bolagsstyrning (Wenger and 
Kaserer, 1998). Följaktligen om alla företag har samma tillgång till information, samma avstånd 
till banker och styr sina verksamheter utan manipulering från externa långivare är sannolikheten 
för goda resultat större. Således minskar risken för konkurs som är relaterat till ovannämnda 
omständigheter i en rättvis marknad. 
  
Levine (1997) reducerar vikten av bank kontra marknadsbaserade länders debatt och framhäver 
istället vikten av finansiella tjänster. Han betonar att de finansiella bestämmelser avseende 
kontrakt, marknader och förmedlare spelar en viktig roll med att förbättra brister i marknadens 
funktion och bidrar till mer utvecklade finansiella tjänster. Det vill säga att finansiella 
bestämmelser inträder för att bland annat bedöma potentiella investeringsmöjligheter, bedriva 
företagskontroll, underlätta riskhantering, förbättra likviditeten och underlätta mobilisering av 
besparingar. Enligt detta synsätt, handlar den viktigaste frågan inte om banker eller marknader, 
utan om att skapa en miljö där förmedlare och marknader bidrar med sunda finansiella tjänster. 
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3 Metod 

I det här avsnittet behandlas de vetenskapliga metoder som valts, tillvägagångssättet och en 
kritisk granskning över metodvalen.  
 
Genom att använda en vetenskaplig metod bearbetas studien utifrån en övergripande metodisk 
plan som beskriver stegen som möjliggör genomförandet av vår forskning. Målet är att ha 
kontroll över yttre förhållanden och variabler som kan utnyttjas för att ifrågasätta resultaten. 
Crano & Marilynn (2014) förklarar att en vetenskaplig metod är ett allmänt tillvägagångssätt för 
att uppnå kunskap med hjälp av systematiska och objektiva metoder i syfte att förstå olika 
fenomen. Holme & Solvang (2000) poängterar att alla medel och tillvägagångssätt som används 
för att komma fram till ny kunskap betecknas som metod.  

3.1 Vetenskaplig förhållningssätt 
En viktig utgångspunkt för en lyckad vetenskaplig forskning är att ha perspektiv över samtida 
vetenskapliga förhållningssätt. I samband  med denna studie har författarna analyserat tiotals 
vetenskapliga artiklar som behandlat ämnet för uppsatsen samt förhållit sig till så mycket ny och 
färsk forskning som möjligt. Enligt Patel & Davidsson (2003) är anledningen till den 
förutsättningen att den som forskar ska kunna framgå en löpande diskussion och ha förmågan att 
kritisera den uppnåbara kunskapen baserat på tidigare vetenskapliga ståndpunkter.  
  
Metodiken är empiriskt grundad i datamaterial, d.v.s. att studien undersöker huruvida ett lands 
finansiella system har en effekt på företagssektorns finansiella risker genom insamling av olika 
data. Den riktlinje kan tillämpas med hjälp av olika vetenskapliga förhållningssätt,  Bryant och 
Charmaz (2007) nämner bland annat positivism, symbolisk interaktionism, konstruktivism, 
kritisk realism, etc. Forskningsresultaten har inte påverkats av forskarnas personliga natur, vilket 
innebär att även om andra forskare genomför samma forskning blir resultatet densamma. Målet 
med studien är att uppnå en verklig och sann vetenskap och det är inte möjligt att uppnå om 
forskarna eller delar av forskningen har påverkats av någon form av inflytande. Då positivism 
insisterar på objektivitet som en grundlag och som appliceras både på forskaren och präglas över 
utförande av arbetet (Patel & Davidsson, 2003), anses att forskningen har en positivistisk norm. 
Denna studie lutar mot positivismen eftersom den är baserad på objektivitet i både insamling 
samt behandling av datamaterialet. Med tanke på att det är siffror och matematiska formler som 
är grunden till arbetet strävar författarna efter att resultaten kommer att bli oföränderliga även om 
det är en annan forskare som utför forskningen. 
  
Vidare anknyts teorin tillsammans med verkligheten, att identifiera forskningskaraktären 
underlättar valet av angreppssätt som länkar teorin och verkligheten. Arbetet går ut på att 
reducera helheten i en teori till en testbar miniatyr. Teorin säger att ett lands finansiella system 
påverkar företagssektorns finansiella risker. Arbetsformen kännetecknas av reduktionism 
eftersom att teorin reducerades in i en testbar miniatyr. Den testbara miniatyren är  de 
börsnoterade bolagen i de nordiska länderna: Sverige, Finland, Norge och Danmark. Chalmers 
(2000) beskriver det angreppsättet som att forskaren utgår från enskilda fall och testar en rad 
olika premisser för att sedan formulera en generell teori. Enligt Holme & Solvang (2000) kallas 
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den vägen till teoribildning för deduktion, vilket betyder att forskaren härleder en hypotes ur en 
befintlig teori och sedan utformar en forskningsstrategi för att testa hypotesen. Genom att testa 
teorin i detta arbete med hjälp av deduktivism och mer specifikt reduktionism, prövas olika 
samband med olika variabler vilket gör teorin mer komplex och testbar. 

3.2 Möjliga forskningsmetoder 

Förutsättningen till valet av metod är den typ av information som undersöks d.v.s. huruvida det är 
mjukvara eller hårdvara som används, frågeställningen är dessutom en viktig utgångspunkt i det 
valet. Enligt Holme & Solvang (2000) skiljer man mellan en kvalitativ metod om det som 
undersöks är mjukvara, och kvantitativt om det är hårdvara. 
  
Reichardt & Cook (1979) dividerar skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa metoden 
utifrån en syn som är baserad på konflikt mellan olika paradigm. Författarna beskriver den 
kvalitativa paradigmen som subjektiv, icke generaliserbar i och med att den enbart behandlar 
enstaka fallstudier samt naturalistisk med okontrollerad observation. Dessutom anser författarna 
att den kvalitativa paradigmen kännetecknas av fenomenologi och verstehen1, d.v.s. att metoden 
går ut på att förstå mänskligt beteende utifrån forskarens egna referensram. Å andra sidan 
beskrivs den kvantitativa paradigmen enligt  Reichardt och Cook (1979) som objektiv och 
generaliserbar eftersom att den undersöker flera fallstudier samtidigt och dessutom är 
påträngande på grund av de kontrollerade mätningar som kännetecknar den. Logisk-positivism är 
en viktig egenskap hos den kvantitativa metoden, den söker nämligen faktum eller orsakerna till 
sociala fenomen.  
 
Till skillnad från Reichardt & Cook (1979) skiljer Bryman (1988) mellan två olika tekniska 
forskningsmetoder. Enligt författaren kännetecknas den kvalitativa metoden av en nära relation 
mellan forskaren och dennes forskning samt en rik och djup datasamling. Författaren beskriver 
vidare metoden som ett medel för att utforska aktörernas tolkningar. Samtidigt anser Bryman 
(1988) att relationen i den kvantitativa metoden mellan forskaren och ens studie är avlägsen och 
beskriver datamaterialet som pålitlig. Dessutom beskriver författaren metodens bidrag som 
förberedande.  
 
Valet av angreppssätt görs utifrån olika synvinklar på skillnaden mellan den kvalitativa och 
kvantitativa forskningsmetoden. Första synvinkeln är radikal och ser klyftan mellan 
tillvägagångssätten utifrån en koppling mellan respektive metod och paradigmens egenskap. Att 
skilja mellan de två olika angreppsätten har sina rötter i paradigmatiskt motsatta epistemologier 
och därmed kan inte respektive metoder kombineras om så önskas. Däremot är den andra 
synvinkeln måttlig och skiljer mellan två olika tekniker som kan förenas om det behövs (Hanzel, 
2011).  

                                                
1 Verstehen är en term som har innebörden att förstå, uppfatta och känna till naturen och betydelsen av 
ett fenomen (Elwell, 1996). 
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3.3 Val av metod och motiv 

Forskningsområdet går att undersöka på fler sätt än det som valts, med tanke på att det berör 
finansiella risker och finansiella system. Finansiella risker präglas inte enbart av hur inflödet av 
pengar kommer in och ut i ett företag utan även beslut, med andra ord bolagsstyrning. Genom att 
göra en kvalitativ studie och formulera fram en rad olika intervjufrågor följt av en analys på 
svaren med en bred bakomliggande teoretisk referensram kring hur man effektivt bedriver sin 
verksamhet och vilka risker som finns vid dålig bolagsstyrning hade studien tagit en annan 
riktning. Att tillämpa CHS-modellen var ett  huvudsakligt syfte inför studien och med det började 
metoden luta sig mot den kvantitativa eftersom insamling av numerisk data är den mest allmänna 
beskrivning av kvantitativ forskning. Att kombinera båda metoder är en möjlighet och det är på 
grund av att författarna har en måttlig synvinkel på metodvalet. De anser att den kvantitativa 
metodtekniken är lämplig för det finansiellt mätbara syftet det har. Samtidigt är en kvalitativ 
komplettering till en sådan studie om så önskas genomförbar. Intervjuer med bank-, finans- och 
finanspolitiska experter med syfte att få deras åsikt och perspektiv på frågan om ett lands 
finansiellt system påverkar företagssektorns finansiell risk, är ett tillskott. Författarna valde 
däremot att hålla sig till den finansiella och mätbara aspekten i frågan.  
 
Vidare är bakgrunden till det vetenskapliga förhållningsättet det som styr arbetet av positivistisk 
karaktär och har en deduktiv ansats. Forskningen går ut på att pröva teorier och är baserad på 
framför allt en positivistisk kunskapsteoretisk inriktning. Objektivitet är en huvudsaklig kriterium 
som författarna strävat efter under forskningsgång. Utgångspunkten är inte deras egna 
referensram utan det är mätningar som styr undersöknings tillväga samt resultaten. Studien 
handlar om att undersöka ifall ett lands finansiella system har en effekt på företagssektorns 
finansiella risker. (Patel & Davidsson, 2003) anser att om problemformulering är uttryckt i form 
av ”var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” så är det en statistisk metod som 
appliceras både gällande bearbetning och analys av data, d.v.s. en kvantitativ inriktad forskning. I 
studien har man genomfört 467 observationer och är således generaliserbar för den tiden man 
genomförde studien.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen för den finansiella data har skett genom en internationell databas som har data 
digitalt och strukturerad utifrån de nyckeltal man själv vill få fram. Den databas som använts 
heter Orbis, däremot så har inte all data funnits tillgänglig och inte heller för alla år så i första 
hand har kontrollerats att all data stämmer överens med förstahandskällan som i det här fallet är 
företagen och deras årsredovisningar. I och med att de överensstämde valde författarna att mata 
in den data som extraherats från Orbis och sedan fylla ut de gap som fanns från respektive 
företags årsredovisning för de åren. Två nyckeltal som inte fanns på varken databasen eller alltid 
i årsredovisningar var avkastningen och dessutom indexets avkastning, det fick författarna fram 
från respektive börs hemsida, NASDAQ OMX Nordic och Oslo Børs. Med tanke på att 
ursprungsforskningen tillämpades på den amerikanska marknaden och i amerikanska dollar 
omvandlades alla valutor till USD med respektive valutakurs (2016-04-02) mot den amerikanska 
dollarn. 
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3.4.1 Litteraturinsamling 

Artiklar har samlats in genom att undersöka bredden på forskningsområdet och tagit reda på 
ursprungs artiklarna/rapporterna som presenterar de modeller som har tillämpats i studien. Med 
tanke på att den valda modellen har vidareutvecklats från underliggande modeller så har 
författarna ständigt grävt djupare för att få tag på fler källor för stöd och nya rapporter att hämta 
information ifrån. Studiens primär källa är artiklar ur vetenskapligt granskade publikationer och 
forskningsrapporter. Författarna har även använt sig av litteratur samt några elektroniska källor.  

3.4.2 Urval 

I urvalet ingick 100 företag i de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige 
som alla är representanter på respektive lands index (OMXC20, OMXH25, OBX25 och 
OMXS30). Med tanke på att formeln enbart kan appliceras på börsnoterade företag så gjordes 
ovanstående urval. De nordiska länderna valdes på grund av den kulturella och institutionella 
homogenitet som gäller i det geografiska området  (Kuosmanen et al., 2014). 
 
Volatilitet är en av de åtta variabler som ligger i grund till formeln författarna tillämpar och 
därför valdes ett särskilt tidsintervall för forskningen som de ansåg relevant, en femårsperiod som 
sträcker sig (2011-2015).  Detta med tanke på att man redan en månad in på finanskrisen under 
2008 skedde en förhöjd volatilitet på aktiemarknaden, och det kunde man se tydligt på den 
amerikanska SP500’s indexet där volatiliteten låg på 24.72% under september månad och en 
månad senare låg på 68.01%. En volatilitetsnivå som inte återgick till ursprungs nivån från innan 
finanskrisen förrän i april 2010 (Schwert, 2011).   

3.5 Kritisk granskning av metoden 

Med tanke på att metoden författarna valde för studien var en kvantitativ metod är kritiken inte 
riktad mot siffrorna i sig utan mot behandlingen av dessa siffror och om de fick resultat som 
täcker den företeelse de undersöker. Missbruka eller feltolka de uppgifterna de har är också en 
risk som de försökte vara medvetna om under forskningsgång. 

3.5.1 Studiens trovärdighet 

CHS-modellen tillämpades på den amerikanska marknaden, i amerikanska dollar. Med tanke på 
att modellen i forskningen den presenterades i tillämpades på den amerikanska marknaden på ett 
urval av företag över en period från 1963-2003 med en markering över företag som redan hamnat 
i konkurs. Denna modell är därmed applicerbar på den amerikanska marknaden där valutan som 
gäller är amerikanska dollar. I studien omvandlades de lokala valutor för respektive börs till 
amerikanska dollar (USD). Det för att efterlikna ursprungsforskningen så mycket som det går, 
bland annat med tanke på justeringar av variablerna och data gjordes där man la ett tak på hur 
högt ett värde fick vara i den valutan. Författarna anser att studien har en hög grad trovärdighet, 
och med totalt 467 observationer har det en hög grad generaliserbarhet.  
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3.5.1.1 Reliabilitet 

I det teoretiska underlag som användes noterades forskning som påvisade att de 
redovisningsbaserade modellerna inte var lika pålitliga som de marknadsbaserade modellerna. 
Det med tanke på att den redovisade data är manipulerbar och kan ha påverkats av företagets 
ledning. Det kan därför leda till att data är till begränsad nytta när man ska förutspå konkurs eller 
mäta den finansiella hälsan hos företaget (Hillegeist et al., 2004). CHS-modellen är en modell 
som är baserad på både redovisningsdata och marknadsbaserad data och är också utsatt för denna 
risk. Däremot med tanke på att studiens urval består av största bolagen i respektive börs så är de 
utsatta för en viss offentlig press och därför minimeras riskerna för manipulation. Samtidigt bör 
en kontrollmätning göras där man tillämpar modellen på ett företag som redan hamnat i konkurs 
som jämförelsevärde, vilket inte gjordes i den här studien.  

 

3.5.1.1 Validitet 

Validiteten är hög på grund av det stora antalet observationer som är på 467 observation. 
Samtidigt har studien enbart 33 bortfall som var ofullkomliga och då ansåg författarna att de 
skulle störa den höga validitetsgraden de strävade efter. Dessutom handlar det om ifall 
forskningen lyckades mäta det som är avsett att mäta enligt studiens frågeställningar och 
problemformulering. Under studiens gång försökte författarna hålla sikt på den röda tråden från 
början till slutet och kontrollera regelbundet om de är på rätt spår. Att stanna till och kontrollera 
att man fortfarande är på rätt spår och mäter det man är avsedd att mäta bidrar till en hög grad 
validitet. Det på grund av att hanteringen av många nyckeltal kan leda till missar och 
sekundärdata från databaser och inte direkt från årsredovisningar kan visa fel siffror.  
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenteras den empiriska data som tagits fram och som ligger i grund till den 
empiriska analysen och slutsatsen för uppsatsen. 
 

De fyra tabellerna som presenteras nedan (Tabell I - IV) visar sannolikheten för att en konkurs 
ska inträffa i ett snitt över data taget från en fem-års period (2011-2015). Nedan presenteras även 
de olika värdena hos variablerna som är inkluderade i formeln för att beräkna sannolikheten. De 
värden författarna presenterar för varje variabel är standard avvikelsen (Std. dev) för varje 
variabel, medelvärdet (Mean), medianvärdet (Median), minimum-värdet (Min) och max-värdet 
(Max). De värdena med ett värde på 0 % behöver inte nödvändigtvis innebära att de är ett 
nollvärde utan enbart att det är låga värden och visas därför inte. Tabellerna är därför begränsade 
till värden med upp till sex decimaler.  
 
Tabellerna I - IV är presenterade för varje land och visar resultatet för de företag i respektive 
börs. Med tanke på att vissa företag introducerades senare än början av den period författarna valt 
så har företag tagits bort från den empiriska presentationen. Av totalt 500 observationer så 
exkluderades 33 observationer på grund av icke-existerande data för att kunna göra en fullständig 
beräkning på de årtalen och företagen.  

Tabell I 
OMXS30 - Sverige 

150 observationer 

 TLMTA PRICE CASHMTA SIGMA RSIZE NIMTAAVG EXRETAVG MB PoB 

Std. dev 0.252037 0.200650 0.047965 0.105912 0.495988 0.013240 0.124812 13.538525 1.10997% 

Mean 0.435290 1.061261 0.048618 0.248316 -1.674128 0.008127 -0.059592 6.143758 0.09161% 

Median 0.383298 1.176091 0.037482 0.210232 -1.610846 0.007032 -0.008887 3.957160 0.00044% 

Min 0.015372 -0.015225 0.000000 0.180078 -3.911039 -0.023245 -0.383511 -4.765463 0.00000% 

Max 0.961699 1.176091 0.282373 0.745580 -0.847768 0.080297 0.261391 160.00801 13.5952% 
 

 
Tabell II  

OMXC20 - Danmark 
94 observationer 

 TLMTA PRICE CASHMTA SIGMA RSIZE NIMTAAVG EXRETAVG MB PoB 

Std. dev 0.287396 0.107988 0.058508 0.062928 0.425687 0.037213 0.034318 5.024856 0.00254% 

Mean 0.414609 1.126050 0.042031 0.255092 -1.527819 0.014443 -0.001001 4.929813 0.00093% 

Median 0.453766 1.176091 0.019100 0.231190 -1.583487 0.007495 -0.001162 4.260015 0.00040% 

Min 0.007556 0.782490 0.000000 0.191061 -2.742796 -0.046959 -0.149203 1.145044 0.00000% 

Max 0.967506 1.176091 0.397835 0.435507 -0.403341 0.199270 0.128800 41.735359 0.02116% 
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Tabell I - II är företag som är verksamma i marknadsorienterade länderna och Tabell III - IV är 
företag som är verksamma i bankorienterade länder.  
 
Till skillnad från de marknadsorienterade länderna så var inte antalet företag som var verksamma 
inom finanssektorn lika många i de bankbaserade länderna. Mer specifikt Tabell IV på den 
norska marknaden där det inte fanns någon bank alls som var med i indexet.  
 

Tabell III  
OMXH25 - Finland 

119 observationer 

 TLMTA PRICE CASHMTA SIGMA RSIZE NIMTAAVG EXRETAVG MB PoB 

Std. dev 0.199645 0.141458 0.064077 0.159987 0.495725 0.009145 0.024766 5.418356 0.00192% 

Mean 0.450076 1.093083 0.071343 0.299137 -1.662722 0.007867 -0.001485 3.877360 0.00075% 

Median 0.437356 1.176091 0.054846 0.282240 -1.747825 0.008212 0.003197 3.403309 0.00020% 

Min 0.106520 0.474874 0.000000 0.174186 -3.175425 -0.031318 -0.090638 -34.19702 0.00000% 

Max 0.961659 1.176091 0.411746 1.025345 -0.644297 0.049778 0.044939 27.124760 0.01332% 
 

 
Tabell IV 

OBX25 - Norge 
104 observationer 

 TLMTA PRICE CASHMTA SIGMA RSIZE NIMTAAVG EXRETAVG MB PoB 

Std. dev 0.234929 0.379786 0.045395 0.226444 0.559070 0.016128 0.035058 3.824619 0.00159% 

Mean 0.478445 0.883555 0.065915 0.412026 -1.692280 0.006567 -0.004391 3.695864 0.00069% 

Median 0.394217 1.009749 0.057435 0.379080 -1.796809 0.005980 -0.000186 2.766588 0.00011% 

Min 0.108211 -0.756475 0.006138 0.204777 -2.771404 -0.048108 -0.115975 -13.53611 0.00000% 

Max 0.970041 1.176091 0.210372 1.149781 -0.366575 0.055539 0.078359 17.968956 0.00814% 
 

Den första kolumnen (TLMTA) visar förhållandet mellan de totala skulderna mot marknadsvärdet 
av totala tillgångar. Den andra kolumnen (PRICE) visar log av aktiepriset, max värdet alltid 
kommer att vara densamma med tanke på taket variabeln har. Den tredje kolumnen (CASHMTA) 
visar förhållandet mellan likvida medel och marknadsvärdet av totala tillgångar. Den fjärde 
kolumnen (SIGMA) visar volatiliteten  av aktiens avkastning. Den femte kolumnen (RSIZE) visar 
förhållandet mellan företagets storlek och indexet. Den sjätte kolumnen (NIMTAAVG) visar 
förhållandet mellan nettoinkomsten och marknadsvärdet av totala tillgångar i genomsnitt över en 
12 månaders period. Den sjunde kolumnen (EXRETAVG) visar överavkastningen på en aktie, 
företagets avkastning mot indexets avkastning. Den åttonde kolumnen (MB) visar förhållandet 
mellan marknadsvärdet mot det bokförda värdet av företaget. Den nionde och sista kolumnen 
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(PoB) är en beräkning som inkluderar dessa åtta tidigare kolumner och visar hur stor sannolikhet 
det är att företaget hamnar i konkurs.  
 

I samtliga fyra tabeller är de högre värdena av PoB dominerat av börsnoterade banker eller andra 
företag som är verksamma inom finanssektorn. På Tabell I så har vi en utstående siffra som max-
värde för sannolikheten för konkurs (13.5952 %) och det är oljebolaget Lundin Petroleum som 
under 2015 presenterade ett högt marknadsvärde men ett lågt bokfört värde vilket har lett ett högt 
värde på variabeln för MB-förhållandet.  

 
Tabell V 

Marknadsorienterade länder  
244 observationer 

 TLMTA PRICE CASHMTA SIGMA RSIZE NIMTAAVG EXRETAVG MB PoB 

Std. dev 0.266102 0.173035 0.052342 0.073453 0.474177 0.025615 0.103523 11.010193 0.86499% 

Mean 0.427168 1.086704 0.046031 0.250501 -1.616671 0.010608 -0.036583 5.667027 0.05600% 

Median 0.392956 1.176091 0.033473 0.224719 -1.595345 0.007429 -0.007225 4.097358 0.00043% 

Min 0.007556 -0.015225 0.000000 0.180078 -3.911039 -0.046959 -0.383511 -4.765463 0.00000% 

Max 0.967506 1.176091 0.397835 0.745580 -0.403341 0.199270 0.261391 160.00800 13.5952% 
 
I Tabell V har författarna valt att sammanväva data från observationerna från OMXS30 - Sverige 
(tabell I) och OMXC20 - Danmark (II) eftersom att de klassificeras som marknadsorienterade 
länder.  
 

Tabell VI  
Bankorienterade länder 

223 observationer 

 TLMTA PRICE CASHMTA SIGMA RSIZE NIMTAAVG EXRETAVG MB PoB 

Std. dev 0.215997 0.296259 0.055896 0.200496 0.523187 0.012796 0.029849 4.715236 0.00176% 

Mean 0.463411 0.997397 0.068752 0.351279 -1.676777 0.007271 -0.002743 3.796633 0.00072% 

Median 0.418734 1.167831 0.056890 0.287141 -1.787658 0.007722 0.001786 3.165368 0.00017% 

Min 0.106520 -0.756475 0.000000 0.174186 -3.175425 -0.048108 -0.115975 -34.19702 0.00000% 

Max 0.970041 1.176091 0.411746 1.149781 -0.366575 0.055539 0.078359 27.124760 0.01332% 
 
I Tabell VI har författarna valt att sammanväva data från observationerna från OMXH25 - 
Finland (tabell III) och OBX25 - Norge (IV) eftersom att de klassificeras som 
marknadsorienterade länder. Likt Tabell I - IV innehar kolumnerna i Tabell V - VI samma 
betydelse. Dessa är sammanställningar av de olika finansiella system länderna har, i marknads- 
och bankorienterat system.  
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5 Diskussion 
I det här kapitlet analyseras och diskuteras den empiriska data som tagits fram i studien för att 
sedan härleda en slutsats utifrån våra frågeställningar. 
 

Den långsiktiga finansiella ställningen av ett bolag återspeglas i sin förmåga att uppfylla sina 
skulder och att generera tillräckligt med vinst för att kunna överleva. Detsamma gäller 
kortfristiga skulder, och de högre kraven på att ha allt mer likvida medel för att lösa dessa 
spontana betalningarna. Campbell et al. (2011) valde åtta variabler i formeln, som genomsyras av 
både marknads- och redovisningsbaserad data. I den teoretiska referensramen tog författarna upp 
en rad olika mät modeller och de underliggande modellerna som CHS-modellen baseras på, där 
de tidigare modellerna påvisar allt bättre resultat på kortsiktiga mätningar medan CHS är 
specialiserad och utformad för att beräkna sannolikheten för konkurs under en längre period. Det 
innebär med andra ord att vissa variabler har en större påverkan på sannolikheten för konkurs än 
andra, att likvida medel inte alls har lika stor kraft som exempelvis priset på en aktie i 
beräkningen. Med hjälp av finansiell data fick de fram ett resultat på dessa åtta variabler och hur 
stor sannolikheten för konkurs var för de största företagen på de fyra nordiska börserna. Detta för 
att kunna identifiera de styrkor och svagheter hos de företag för att sedan dra en koppling till de 
olika nordiska ländernas finansiella system för att identifiera de risker som de medför.  

5.1.1 Utveckling över tid 
I figurerna nedan har den genomsnittliga siffran för risken att hamna i konkurs ställts upp för de 
två kategoriseringarna av finansiella system (se figur 1) och de enskilda länderna ( se figur 2,) där 
utvecklingen kan följas från år 2011 och framåt till 2015. Det graferna visar och som är 
avvikande från det vår teoretiska referensram presenterar är det att under år 2012 hamnade 
företagen i de marknadsorienterade länderna på en lägre sannolikhet för att hamna i konkurs än 
företagen i de bankorienterade länderna. Något som går i motsats till det Levine (2000) beskrev 
som att marknadsorienterade system präglas av hög risk. Resultatet kan bero på flera faktorer och 
behöver nödvändigtvis inte påverkas av de enskilda företagens finansiella prestation utan hela 
marknaden i sig som tidigare nämnt.  
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Figur 1. Medelvärdet över risken för företag att hamna i konkurs i länderna kategoriserat till de 

finansiella systemen landet har anammat där värdena är i procent i decimalform 

 

Figur 1 visar att den trend som kurvan för de bankorienterade länderna följer är relativt linjär i 
jämförelse med företagen i de marknadsorienterade länderna. 
 
I Figur 2, som visar risken för konkurs för varje enskilt land, visar att det är båda 
marknadsorienterade länderna och inte det gemensamma medelvärdet från samlingen av de två 
som hamnat på ett lägre snitt än företagen i de bankorienterade länderna. Som tidigare nämnt, 
bankorienterade länder präglas av svag lagstiftning och låg risk medan marknadsorienterade 
länder präglas av stark lagstiftning och hög risk. Bhide (1993) förklarar investeringar i en likvid 
marknad som att investerare billigt kan sälja av sina andelar och har också därför ett mindre 
intresse i att ta del av de kostnader som kan uppstå för att övervaka ledningen. Det här innebär att 
en investerare med stora andelar eller flera investerare som tillsammans utgör en stor del kan 
påverka företaget och i sin tur marknaden negativt om de utan större konsekvenser kan sälja av 
sitt innehav.  
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Figur 2. Medelvärdet över risken för företag att hamna i konkurs i de olika länderna för sig där 

värdena är i procent i decimalform 

5.3 Hur förhåller sig de två bankorienterade länderna mot varandra? 
Finland och Norge håller jämna värden på alla variabler och under hela intervalls loppet, se figur 
2. Det som kan observeras är att de båda bankorienterade länderna följer samma trend i grafen 
under hela tidsperioden från 2011 till 2015. Grafen visar dessutom att båda de bankorienterade 
länderna ligger på en lägre nivå än Sverige och Danmark när det kommer till konkursrisken. 
Bankorienterade system kännetecknas av lägre risktagande samt lägre avkastning. Den 
inställningen fungerar som skydd mot oväntade finansiella kriser både på hemmaplan och externt.   
 
Även om Finland och Norge följer en ganska snarlik trend i figuren och det inte skiljer sig 
särskilt mycket i den procentuella risken för att hamna i konkurs (Tabell III - IV: Std. dev - PoB) 
så får de olika företagen i länderna olika värden på variablerna. Variabeln TLMTA visar att 
norska företag är högre belånade än finska. Under 2015 sänkte de norska bankerna räntan med 
1% och riktlinjen är mot att uppmuntra belåning (A.M. Best, 2015).  
 
I Finland har av- och nedskrivningar av oreglerade samt obetalda lån fortsatt vara låg under 2015 
i förhållande till kreditstocken (Bank of Finland Bulletin, 2015). CASHMTA värden visar att 
Finland har en bättre likviditetsposition än Norge för att klara av räntebetalningar på kort sikt, 
dvs att finska företag har bättre förutsättningar för att  skjuta fram en eventuell konkurs med 
möjlighet att undvika det helt och hållet om omständigheterna förbättras. Finland är det enda 
nordiska land som antog Euron som valuta. Närvarande krisen i euro-zonen har en negativ effekt 



 30 

över alla medlemsländer, dock är risken över finska finansiella systemet är lågt (A.M. Best, 
2015).  
 
De norska företagen har genomgående högre värden på sex av åtta variabler där Finlands högre 
värden är på variablerna CASHMTA och MB. Finland har lägre marknadspris per aktie 
(PRICE) än Norge vilket innebär att marknadsvärdet är litet i förhållande till marknaden och då 
är företagen mer benägna att gå i konkurs. Som tidigare nämnts så är MB en av de mer utgörande 
variablerna i formeln och är den variabel som har högst påverkan på slutresultatet. Även i det här 
fallet har de högre värdet på MB variabeln på de finska företagen lett till att finska företag påvisar 
en högre risk för att hamna i konkurs än de norska, även om skillnaden är minimal.  

5.3 Hur förhåller sig de två marknadsorienterade länderna mot varandra? 
Sverige har högsta medelvärdet i risk för att hamna i konkurs jämfört med de andra nordiska 
länderna. Svenska och  danska marknader siktar mot en marknad som är ännu mer mottaglig för 
konkurrens. Den öppna marknaden innebär samtidigt en högre risk och det leder till att företagen 
i Sverige och Danmark löper större risk för att hamna i konkurs jämfört med Norge och Finland.  
 
Danmarks resultat utmärks av lägsta CASHMTA bland alla nordiska länder vilket tyder på att 
likviditet är en större utmaning för danska företag jämfört med resten av de nordiska länderna. 
Samtidigt är volatiliteten högre än i Sverige och det innebär en större risk för konkurs. De danska 
myndigheterna har tagit viktiga steg under de senaste åren för att förbättra det finansiella 
systemets motståndskraft. Finansiell reglering och tillsyn har stärkts. Stresstester tyder på att 
risker kring den finansiella stabiliteten finns och, det finansiella systemets storlek och 
sammankopplingen begär vidare åtgärder för att ytterligare stärka motståndskraften (International 
Monetary Fund, 2014).  
 
Sverige antog flexibla växelkurser och inflationsmål, strävat efter att eliminera sitt 
budgetunderskott genom nedskärningar på utgifter, skattehöjningar och en smalare offentlig 
sektor, och blev mer marknads beroende och mer öppen för konkurrens (Pera, 2013). Sverige har 
lägsta EXRET bland alla nordiska länder och dessutom är det ett negativt tecken på resultatet. 
Detta visar att svenska företag har lägre avkastning än marknadens avkastning och då löper de 
högre risk att gå i konkurs.  
 
Penningpolitiken i dessa två marknadsorienterade länder är som tidigare nämnt olika. Danmark 
har bundit sin valuta till euron och Sverige har en centralbank som reglerar växelkurserna 
(Kuosmanen et al., 2014). De båda länderna är dock medlemmar i den Europeiska unionen.  
 
För varje medlemsland i den Europeiska unionen finns det tre steg som varje medlemsland måste 
genomgå, med det sista steget att införa euron som valuta. Danmark och Storbritannien är de två 
undantagsländer som i sina avtal inte har kravet att införa euron som valuta medan Sverige som 
redan uppfyller kraven för det tredje steget, konvergenskriteriet, valt att inte gå med i ERM II. 
ERM II är det medlemskap som innebär att landet uppnår kraven om prisstabilitet, räntenivåer 
och statsfinanser (skuldnivåer i relation till BNP och budgeteringar) och kravet är att uppnå dessa 
under två år. (Convergence Report, 2014)  
 



 31 

Även om Sverige uppnår kraven är det upp till den svenska befolkningen att rösta fram ett ja i 
frågan. Denna faktor kan komma att påverka Sveriges finanspolitik för att valutan och 
växelkurserna kommer att styras av den europeiska centralbanken och resterande europeiska 
länders finansiella situation. Något som inte ligger till Sveriges fördel med tanke på att en 
självständig penningpolitik vid volatila tider är essentiellt. Det för att de inhemska räntorna inte 
längre följer Euribor, referensräntan från den europeiska penning marknaden, och att räntorna 
främst påverkas av landspecifika faktorer (Buscher & Gabrisch, 2011).  

5.1 Marknads- mot bankorienterat system, vad säger empirin? 
Ett företag som nyligen gjort förluster, har höga skulder samt hög volatilitet, och dessutom har 
låga nivåer av likvida medel anser Campbell et al. (2011) som underliggande faktorer för att 
hamna i konkurs. De beskrivna egenskaperna är befintliga i våra redovisade resultat mellan bank- 
och marknadsbaserade företag, skillnaderna är dock inte stora. I ett marknadsorienterat land 
innebär det en högre risk för den som väljer att investera med tanke på den starka lagstiftning 
som finns som skydd för den enskilda individen. Det innebär att allt fler vågar att ta den höga 
risken. Hög risk medför däremot en skugga över hur framtiden kan se ut. Man får inte alltid 
avkastning på sin investering, företagen kan hamna i likvidation. Det motsatta gäller ett land med 
ett bankbaserat finansiellt system, svagare lagstiftning och lägre risk. Våra resultat visade att 
risken för att hamna i konkurs var högre på företag verksamma på marknadsorienterade länder än 
i bankorienterade länder. Standardavvikelsen för risken att hamna i konkurs var på de 
marknadsbaserade länderna 0.865 % (Tabell V)  mot de bankbaserade ländernas 0.00176 % 
(Tabell VI) vilket är en skillnad på flera procentenheter och decimaler. En skillnad som medför 
att företag i de marknadsorienterade länderna är utsatta för en allt högre grad av risk än de 
bankorienterade länderna.  
 
Tidigare observationer tyder på att det finansiella systemet ett företag bedriver sin verksamhet i 
påverkar nivån på upplåningen. Företag som är verksamma i ett land med ett finansiellt system 
där långivare och låntagare har nära band och möter en lägre konkursrisk leder till att man lånar 
mer (Campbell et al, 2011).  
 
Det empiriska resultatet som författarna presenterar visar dock det motsatta där andelen skulder 
är allt högre i de marknadsorienterade länderna, detta behöver dock inte utesluta observationerna 
från de andra studierna med tanke på att det är de totala skulderna, och det inte behöver vara just 
lån, som dominerar denna finansiella post hos företagen.  
 
I Tabell V och Tabell VI identifierades det även att volatiliteten hos företag i bankorienterade 
länder är högre än hos företag i marknadsorienterade länder. Volatilitet fångar sannolikheten för 
att värdet på företagens tillgångar minskar i en sådan omfattning att företaget inte kommer att 
kunna betala sina skulder. Sannolikheten för konkurs uppfattas öka med volatilitet. Däremot 
enligt D. Purda (2008) är det godtagbart och rimligt för företag som är etablerade på 
bankorienterade system att ha högre volatilitet. Detta är på grund av den nära relationen mellan 
företag och banker. Följaktligen vågar företag ta större risker eftersom banken backar upp och 
skyddar de från marknadsrisken. Däremot är det passande och klokt för företag på 
marknadsorienterade länder att vara mer försiktiga och hålla en lägre volatilitet. Avståndet mellan 
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företag och aktiemarknaden gör att de ser till att ha en bra betalningsförmåga och undviker att 
hamna i riskzonen för konkurs.  
 
Alla nordiska finansiella system är präglade med sina utvecklade finansiella tjänster. Enligt 
Levine (2000) går lagen och finansiella strukturen hand i hand och kompletterar varandra. 
Juridiska systemet är den primära faktorn för finansiell utveckling och därmed långsikt tillväxt. 
Att särskilja länder genom vad de har för finansiellt system hjälper inte med att framhäva 
skillnaden i finansiell prestanda utan det avgör de finansiella tjänsterna.  

5.4 Lundin Petroleum 

I det empiriska materialet identifierades ett utstickande företag på Tabell I för de svenska 
företagen som under räkenskapsåret 2015 haft rejäla finansiella svängningar och enligt 
beräkningar med tillämpade modellen kom författarna fram till att företaget hade 13.6% 
sannolikhet för att hamna i konkurs under 2015.  
 
För att förstå varför Lundin Petroleum fick ett högre värde än resterande företag så gäller det att 
förstå hur beräkningen funkar. I variabeln MB så visar man förhållandet mellan marknadsvärdet 
av företaget och det bokförda värdet. Det bokförda värdet motsvarar i sin tur företagets 
nettotillgångar. Det innebär att den variabeln är en av de variabler som väger tyngst och har högst 
påverkan på modellen för att räkna ut hur hög sannolikhet det är att företaget hamnar i konkurs.  
 
Lundin Petroleum är ett företag som är verksamma inom oljebranschen, en intressant bransch 
med en framgångssaga från innan 2000-talet men som på senare år har börjat svaja. Det med 
tanke på att oljebranschen är en bransch som är beroende av resurser i form av oljekällor, 
samtidigt som det är en marknad som präglas av ett flertal aktörer. Kampen blir att man 
investerar höga summor pengar i att hitta nya källor, där Lundin Petroleums nuvarande oljekällor 
är ute i havet strax utanför norra Norge. En oljekälla som på senare håll enbart gett fem miljoner 
fat olja jämfört med 27 miljoner fat olja under de senaste 25 åren (Bloomberg News, 2016).  
 
Detta har påverkat Lundin Petroleums finansiella siffror i 2015 årsrapportering starkt och har lett 
till att man minskat kraftigt på investeringar för att utforska nya oljekällor med 64 % och de 
totala utgifterna för det kommande året med 26 % (Bloomberg, 2016). Samtidigt har den 
amerikanska dollarn blivit starkare och man har inte längre samma fördelar vid 
valutaomvandlingen (Lundin Petroleum AB, 2015). 
 

Tabell VII 
Utveckling av risken för konkurs för Lundin Petroleum under perioden 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

PoB  0.00013% 0.00016% 0.00031% 0.00011% 13.59524% 

 
I Tabell VII presenteras utvecklingen av risken för konkurs för varje år från 2011-2015. Under 
2014 hade Lundin Petroleum den lägsta risken för konkurs och under 2015 hade Lundin 
Petroleum den högsta risken för att hamna i konkurs.  
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Under 2010 släppte ECOS (European Coalition on Oil) rapporten Unpaid Debt (2010)  riktad 
mot myndigheter och i hopp om att belysa de problem som oljebolagen medförde i sitt val att 
borra på sudanesisk mark. Stora anklagelser gjordes och Lundin Petroleum hamnade i blåsväder, 
det påstods att man drivit ut den inhemska befokningen från de områdena som Lundin Petroleum 
hade varit verksamma med våld och mord. En offentlig utredning gjordes aldrig och det fick 
Folksam att dra sig ur företaget och sälja av sina andelar värda nära en halv miljard kronor 
(Dagens Nyheter, 2012). Vid investeringsbeslut vägs frågor som dessa upp och det kan således 
påverka företagets finansiella situation, även om det kan vara rena spekulationer eller rykten. I 
Lundin Petroleums fall tog det upp till två år tills Folksam valde att agera och sälja av sina 
andelar, något som stämmer överens med den föreslagna hypotesen av Hong et al. (2000), där 
goda nyheter reflekteras snabbare på marknaden än dåliga nyheter.    
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6 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som dras från studien och analysen av den empiriska 
data. Nedan presenteras även förslag till vidare forskning. 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida ett lands finansiella system har en effekt på 
företagssektorns finansiella risker. Med det tillämpades en modell för att förutspå konkurs och få 
en djupare förståelse av den finansiella situationen hos börsnoterade företag på olika marknader i 
Norden. Studien påvisade att det fanns en koppling mellan det finansiella system landet där 
företaget är verksamt har. I den teoretiska referensram som lades fram presenterades det att 
marknadsorienterade system jämfört med bankorienterade system karaktäriseras högre risk och 
studien visade att företag i de marknadsorienterade länderna löpte större risk att hamna i konkurs 
än företagen i de bankorienterade. Studien indikerade även att en av de åtta variablerna hade 
signifikant högre betydelse än de resterande variablerna, MB-variabeln som visar förhållandet 
mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet hos ett företag. Modellerna för att förutspå 
konkurs är inte absoluta och mätningen sträcker sig oftast under en tid, kortsiktigt eller 
långsiktigt. Det innebär att en plötslig händelse, som tillskott av kapital (ny kund, investering 
mm) eller till och med händelser av nyhetsvärde som man observerat hos Lundin Petroleum,  kan 
komma att påverka resultatet vid förutsägelsen. Modellerna bör därför användas som en del av en 
iterativ process för att analysera företag och marknad.  

6.1 Vidare forskning 
Studiens urval var den nordiska marknaden på grund av den kulturella, politiska och historiska 
homogenitet regionen har. Det skulle dock vara intressant att få ett större omfång, där man även 
inkluderar London eller Frankfurt-börsen, som är två stora börs marknader och respektive land 
används som exempel när man talar om finansiella system. I det här arbetet gjordes aldrig ett 
kontroll-mått, en rekommendation är att tillämpa modellen på företag som redan hamnat i 
konkurs för att säkerställa reliabiliteten och studiens trovärdighet.  
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