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Sammanfattning 
Titel: Går det att prediktera konkurs i svenska aktiebolag? –En kvantitativ studie om hur 

finansiella nyckeltal kan användas vid konkursprediktion 

 

Författare: Johannes Ahlström och Daniel Persson 

Handledare: Bo Sjö 

 

Från 1900-talets början har banker och låneinstitut använt nyckeltal som hjälpmedel vid 

bedömning och kvantifiering av kreditrisk. För dagens investerare är den ekonomiska miljön 

mer komplicerad än för bara 40 år sedan då teknologin och datoriseringen öppnade upp världens 

marknader mot varandra. Bedömning av kreditrisk idag kräver effektiv analys av kvantitativa 

data och modeller som med god träffsäkerhet kan förutse risker.  

Under 1900-talets andra hälft skedde en snabb utveckling av de verktyg som används för 

konkursprediktion, från enkla univariata modeller till komplexa data mining-modeller med 

tusentals observationer. 

Denna studie undersöker om det är möjligt att prediktera att svenska företag kommer att gå i 

konkurs och vilka variabler som innehåller relevant information för detta. Metoderna som 

används är diskriminantanalys, logistisk regression och överlevnadsanalys på 50 aktiva och 50 

företag försatta i konkurs. Resultaten visar på en träffsäkerhet mellan 67,5 % och 75 % beroende 

på vald statistisk metod. Oavsett vald statistisk metod är det möjligt att klassificera företag som 

konkursmässiga två år innan konkursens inträffande med hjälp av finansiella nyckeltal av 

typerna lönsamhetsmått och solvensmått. 

Samhällskostnader reduceras av bättre konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal 

vilka bidrar till ökad förmåga för företag att tillämpa ekonomistyrning med relevanta nyckeltal 

i form av lager, balanserad vinst, nettoresultat och rörelseresultat.  

 

Nyckelord: Altman, Balanserad vinst, Beaver, Diskriminantanalys, Finansiella nyckeltal, 

Konkursprediktion, Lager, Logistisk-regressionsanalys, Louma och Laitinen, Lönsamhetsmått, 

Nettoresultat, Ohlson, Proportionell hasardmodell, Rörelserresultat, Shumway, Solvensmått, 

Totala skulder, Totala tillgångar, Överlevnadsanalys.  

 



  



Abstract 
Title: Is it possible to predict bankruptcy in swedish limited companies? –A quantitative study 

regarding financial ratios usefullness as bankruptcy predictors 

Authors: Johannes Ahlström and Daniel Persson 

Supervisor: Bo Sjö 

 

From the early 1900s, banks and lending institutions have used financial ratios as an aid in the 

assessment and quantification of credit risk. For today's investors the economic environment is 

far more complicated than 40 years ago when the technology and computerization opened up 

the world's markets. Credit risk assessment today requires effective analysis of quantitative data 

and models that can predict risks with good accuracy.  

During the second half of the 20th century there was a rapid development of the tools used for 

bankruptcy prediction. We moved from simple univariate models to complex data mining 

models with thousands of observations. 

This study investigates if it’s possible to predict bankruptcy in Swedish limited companies and 

which variables contain information relevant for this cause. The methods used in the study are 

discriminant analysis, logistic regression and survival analysis on 50 active and 50 failed 

companies. The results indicate accuracy between 67.5 % and 75 % depending on the choice 

of statistical method. Regardless of the selected statistical method used, it’s possible to classify 

companies as bankrupt two years before the bankruptcy occurs using financial ratios which 

measures profitability and solvency. 

Societal costs are reduced by better bankruptcy prediction using financial ratios which 

contribute to increasing the ability of companies to apply financial management with relevant 

key ratios in the form of stock , retained earnings , net income and operating income. 

 

Keywords: Altman, Bankruptcy, Bankruptcy prediction, Beaver, Discriminant analysis, 

Financial ratios, Logistic regression analysis, Louma and Laitinen, Net income, Ohlson, 

Operating Result, Profitability measure, Proportional hazard model, Retained earnings, 

Shumway, Solvency measure, Stock, Survival analysis, Total assets Total liabilities. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Nyckeltal har sedan början av 1900-talet varit en del av bankers och låneinstituts 

hjälpmedel för att bedöma kreditvärdighet vilket gör nyckeltalsanalys till en tradition med 

tidiga anor. Redan på 1930-talet kunde man i studier visa att nyckeltal från företag i 

ekonomiska svårigheter kunde prediktera konkurser och obestånd (Merwin, 1942). 

Kreditinstitut och banker använder nyckeltalsanalys som hjälpmedel för att bestämma en 

gäldenärs återbetalningsförmåga eller kreditvärdighet och således vilket pris man bör 

sätta på ett lån. Andra institutioner och företag som utfärdar kreditbetyg använder 

företagets nyckeltal för att tilldela företag kreditbetyg som speglar återbetalningsförmåga 

eller risk (Cornett och Saunders, 2014). 

Det finns ett flertal metoder för att bestämma vilken nivå av kreditrisk som ligger 

inneboende i ett företag eller gäldenär. Dessa delas in i kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Bland de kvantitativa metoderna sker uppdelningen i grova drag i tre kategorier. 

De två första kategorierna är ”linear probability-modeller” och ”logit-modeller” som 

använder sig av historisk data för att prediktera återbetalningsförmåga. Den tredje 

kategorin, linjära diskriminantmodeller, använder sig av observerade karaktärsdrag hos 

specifika företag för att kategorisera dem i klasser. Resultaten av dessa metoder används 

vid prediktering av framtida återbetalningsförmåga, kreditrisk och prissättning av lån 

(Cornett och Saunders, 2014). 

W.H. Beaver (1966) behandlar i sin artikel ”Financial Ratios as Predictors” effektiviteten 

av nyckeltal som prediktörer för företags konkurser. Syftet grundades i att relativt lite 

efterforskning hade gjorts för att empiriskt rättfärdiga användandet av nyckeltalsanalys 

för att prediktera framtida händelser. Författaren ämnade även skapa en plattform för 

fortsatt forskning i området. 

Två år efter att Beaver publicerade sin artikeln publicerade Edward I. Altman en artikel 

vid namn ”Financial Ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate 

bankruptcy”. Altman ville med sitt arbete skapa nya länkar mellan den traditionella 

nyckeltalsanalysen och nya statistiska tillvägagångssätten att analysera företag. Altman 

(1968) menar att under epoken verkade mer och mer av den samtida akademiska 

forskningen frångå användandet av nyckeltal som relevanta beskrivande mått vid 

värdering och analysering av ett företags finansiella hälsa. Detta trots att investerarna i 
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stor utsträckning använde nyckeltal i praktiken. Syftet var att utvärdera hur effektiv 

nyckeltalsanalys är som en analytisk teknik (Altman, 1968). Vissa studier har visat att 

Altmans Z-score modell och dess variabler predikterar kommande brister i 

betalningsförmåga eller konkurs med hög träffsäkerhet. Till exempel har en studie gjord 

av Khalid Alkhatib och Ahmad Eqab Al Bzour (2011) på företag på den Jordanska 

marknaden visat att Altmans Z-score modell predikterat rätt i 93,8 % av fallen. 

1.2 Problematisering  

Sedan 1970-talet har datoriseringen av de finansiella marknaderna skapat en ekonomisk 

miljö i vilken företag och finansiella institutioner behöver effektiva tillvägagångssätt för 

att göra ekonomiska beslut snabbt och precist. För att komma åt den ekonomiska essensen 

i viktiga finansiella beslut använder företag hjälpmedel, såsom modeller för 

konkursprediktion och andra finansiella verktyg. Dessa verktyg används för att förenkla 

beslutsfattandeprocessen genom att reducera den ekonomiska verkligheten till 

lätthanterliga variabler. Skulle investerare använda sig av missvisande framtidsprognoser 

rörande sannolikheten för konkurs kan förlusterna bli stora. Exempelvis kan kostnader 

för rekonstruktionsfasen för ett företag i kris uppgå till 3-4 % av marknadsvärdet av 

företagets tillgångar. Reorganisationskostnader kan i specifika fall, som vid Enron-

skandalen, uppgå till 10 % av marknadsvärdet. Studier har visat att 

likvidationskostnaderna för mindre företag kan ligga så högt som 12 % av värdet av 

företagets tillgångar. (Berk & DeMarzo, 2007). 

Företag är medvetna om riskerna associerade med förändring i betalningsförmåga och till 

slut eventuella konkurser. Detta uttrycker sig i behovet av att rangordna företag efter 

upplevd risk. Marknaden och investerare har i allmänhet stor respekt för kreditbetyg. Vare 

sig det gäller den tagna risken vid utlånandet av pengar eller vid prissättningen av deras 

egna företagsobligationer, så verkar det finnas en efterfrågan på lättolkade och precisa 

modeller för utvärdering av företagets ekonomiska läge. 

Altman och Beaver var tillsammans pionjärer inom området konkursprediktion utifrån 

statistisk metodik. Sedan dess har modeller inom området konkursprediktion utvecklats 

till att använda mer komplexa statistiska metoder vilka tillåter användandet av en större 

datamängd och fler variabler. Det verkar idag inte finnas någon konsensus över vilka 

variabler som bör användas för att prediktera konkurs och inte heller vilken statistisk 

metod som lämpar sig bäst. 
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Med utgång i att det råder osäkerhet kring vilken metod och vilka variabler som lämpar 

sig bäst vid konkursprediktion av företag och att endast ett fåtal studier inom området 

behandlar svenska företag, så som Fransson och Westöös studie från 2011, anser vi att 

det föreligger problem i form av bristen på tillförlitlig vägledning vid konkursprediktion 

av svenska företag. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att utforska möjligheterna att utifrån offentligt redovisad finansiell 

information prediktera konkurs i svenska aktiebolag. 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Är det möjligt att prediktera konkurs i svenska aktiebolag med hjälp av 

diskriminantanalys, logistisk regressionsanalys och överlevnadsanalys? 

2. Vilken typ av variabler är relevanta för att prediktera konkurs? 

3. Vilken av de tre statistiska metoderna lämpar sig bäst vid prediktering av konkurs? 

1.5 Avgränsningar 

Studien behandlar möjligheten att prediktera konkurser i Sverige. Studien avgränsas till 

analys av svenska aktiebolag i Sverige som gått i konkurs mellan 2010 och 2014. 

Finansiella institutioner och fastighetsbolag används ej i studien. Företagen måste ha varit 

verksamma i minst tre år och ha en redovisad omsättning på minst 10 miljoner kronor. 

Ingen avgränsning sker mellan publika och privata aktiebolag. För övrigt exkluderas all 

annan data än den som redovisas i årsredovisningarna. Studien avgränsas till att 

undersöka prediktering med hjälp av metoderna diskriminantanalys, logistisk 

regressionsanalys och överlevnadsnalys. 

1.6 Etik 

I enlighet med Jacobsen (2002) finns inga specifika etiska överväganden att ta ställning 

till för denna studie utöver kravet på riktig presentation av data. För att säkerställa 

studiens validitet och reliabilitet presenteras metod och urval i senare delar av rapporten. 

1.7 Forskningsbidrag 

En stor del av tidigare studier har använt logistisk regression eller diskriminantanalys 

tillsammas med endast ett fåtal nyckeltal. Denna studie ämnar bidra till ökad förståelse 

för hur skillnader i statistiska metoder påverkar utfallet av prediktionsmodeller genom att 
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inkludera 20 nyckeltal och även ge ökad förståelse för vilken typ av nyckeltal som bör 

användas vid konkursprediktion. 
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1.8 Disposition 

Kapitel ett- Introduktion 

I introduktionen formulerar vi problematiseringen som leder fram till syftet med studien 

och rättfärdigandet av genomförandet av studien.  

Kapitel två – Teori och referensram 

I den teoretiska referensramen beskriver vi begreppet kreditrisk, konkurs och 

industrieffekter. Vi söker beskriva ett urval av de statistiska metoder som använts under 

den senare hälften av 1900-talet för att sätta in studien i ett vetenskapligt sammanhang 

och för att läsaren lättare skall förstå studien och de skillnader som uppkommit mellan 

studier i forskningen kring konkursprediktion. 

Kapitel tre – Tidigare forskning inom området 

Ett urval av studier från 1900-talets senare hälft presenteras ingående för att visa på 

utvecklingen av området konkursprediktering med hjälp av statistiska metoder. Avsnittet 

avslutas med en summering av de viktigaste forskningsresultaten.  

Kapitel fyra – Metod 

Den metod vi valt att använda oss av beskrivs i kapitel fyra. Detta innefattar vetenskaplig 

ansats, val av statistiska metoder, urvalsmetodik, hantering av bortfall och avgränsningar.  

Kapitel fem – Resultat och analys 

Här beskriver och analyserar vi resultatet av våra tre statistiska modeller. 

Kapitel sex – Avslutning 

De slutsatser vi kunnat dra av våra statistiska modeller och tidigare forskning skrivs fram 

och avslutas med ett avsnitt rörande förslag till framtida forskning inom området.  

Referenser 

Bilagor  

Bilagorna inkluderar den SAS 9.4 software-kod som använts för att genomföra de 

statistiska beräkningarna. 
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2 Teori och referensram 

2.1 Kreditvärdighet och kreditbetyg 

En stor del av världsekonomin bygger på att företag kan få tillgång till kapital för 

investering och drift. Kapitalflöden mellan arbetare och företaget sker via finansiella 

institutioner. Företag vill oftast låna stora belopp över längre perioder medan enskilda 

arbetare och investerare sällan har belopp av magnituden som krävs. Privata investerare 

lånar in sina pengar till banken som i sin tur lånar ut dem till företag i den form företagen 

behöver. De finansiella institutionerna tillåter företagen att låna pengar från investerare 

mot en ränta och banken agerar som agent för investerarna och har stort ansvar för 

investerarnas pengar. Bankens överlevnad är kopplad till dess förmåga att låna ut pengar 

och klara av att få avkasning på utlånat belopp (Altman och Rijken, 2004) (Berz och 

Demarzo, 2014) (Cornett och Saunders, 2014).   

Kreditrisk uppstår när det finns risk att man inte får tillbaka det belopp som lånats ut. 

Banken förlorar då antingen hela beloppet eller en viss del av de utlånade pengarna. Det 

är förståeligt att stor vikt fästs vid att försöka förutsäga vilka risker som föreligger vid 

utlåning och investering. För att banker skall kunna göra ekonomiskt korrekta beslut vid 

kreditutlåning krävs metoder för att kvantifiera den risk man exponeras för vid utlåning 

till en viss person, ett visst företag eller ett visst projekt (Cornett och Saunders, 2014) 

(Altman och Rijken, 2004). 

Prediktion från det latinska ordet Praedi’ctio, beskriver förmågan att förutsäga eller 

profetera framtida händelser av historiska data. Som ett resultat av detta finns det idag ett 

flertal företag som med hjälp av antingen i litteraturen vedertagna statistiska metoder för 

kvantifiering och värdering av kreditrisk, eller andra internt utarbetade metoder söker 

stödja beslutsprocessen och förse investerare och andra intressenter med underlag för 

beslut vid investeringsbehov eller utlåning (Cornett och Saunders, 2014) (Altman och 

Rijken, 2004).  

Kreditbetygsföretagens mål är kvantifiera och ranka ett företags kreditrisk. Resultatet 

visar sig i form av ett kreditbetyg som sedan används som ett underlag vid prissättning 

av kreditrisken. Den information som kreditföretagen använder sig av är både offentlig 

och privat information direkt från företagen (Hillegeist et al, 2004). Viss information 

lämpar sig bäst för kvalitativa metoder, annan information för kvantitativ metod. Även 

om proceduren för kreditbetygsättningen som används av företagen normalt inte är 
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offentligt kungjord information har man i studier lyckats påvisa mönster i 

betygssättningen. Dessa mönster visar att betygssättarna sätter sina kreditbetyg i syfte att 

betyget bör spegla en längre period och inte reflektera små förändringar vilka håller i sig 

under en kortare period. Kreditbetygen blir då mer robusta och mindre känsliga för 

temporära chocker. Investerare vill ha en viss stabilitet i kreditbetygen då de måste hålla 

sina investeringsportföljer balanserade. Detta innebär att om kreditbetygen blir alltför 

volatila kan det resultera i merarbete för investerarna (Altman och Rijken, 2004). 

Relationen mellan kreditbetyg och investerarens förväntade avkastning är sådan att ju 

lägre kreditbetyg ett företag får, desto högre ränta måste de betala på utställda 

företagsobligationer. En rationell investerare väljer att investera i det alternativ som ger 

högst förväntad avkastning i förhållande till den risk som investeraren utsätter sig för vid 

investering. Lagen om ett pris visar på att investeringsmöjligheter med samma förväntade 

avkastning och risk prissätts lika. Betyget förenklar således processen att bestämma den 

ränta en investerare bör kräva för att investera i företagets obligationer. Med detta i åtanke 

kan förändringar i kreditbetyg ställa till mycket problem hos vissa företag, och möjliggöra 

investeringar för andra företag (Berz och Demarzo, 2014). 

2.2 Konkurs och ”Failure” 

I studien använder vi ordet konkurs och konkursmässig synonymt för att benämna företag 

som inte kan betraktas som friska. Friska företag är i studien de företag som inte gått i 

konkurs. William H Beaver (1966) beskriver i sin artikel att när ett företag av en eller 

annan anledning inte klarar av sina betalningsåtaganden under dess tidsfrist är detta att 

betrakta som att företaget är i ”failure”.  I övrigt verkar det inte finnas något konsensus 

för hur man i litteraturen definierar ordet failure. I många artiklar blir definitionerna 

därför godtyckliga och verkar skifta från studie till studie (Ohlson, 1980). Rent 

operationellt kan således detta innebära att konkurs. Konkursmässighet och ”failure” 

innebär olika specifika händelser såsom övertrasserat bankkonto, uteblivna utdelningar 

på preferensaktier, uteblivna betalningar på företagsobligationer eller att företaget försätts 

i konkurs (Beaver, 1966). 

2.3 Industrieffekter 

I studien använder vi ordet industri synonymt med bransch. Industrieffekter är högst 

relevanta eftersom kvottal och deras resulterande värden kan ha olika innebörd vid 
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tolkning eller analys och skilja väsentligt i sin prediktionsförmåga mellan olika industrier 

(Chava, 2004) (Beaver, 1966). 

I åtagandet att genomföra en fullvärdig och användbar nyckeltalsanalys har det sedan 

1923 framgått att de värden som används vid jämförelser mellan två bolag bör 

kontrolleras för påverkan av industrieffekter för att kunna anses ge användbara resultat 

eller påvisa mönster (Bliss, 1923, i Beaver, 1966). Detta faktum är fortfarande en 

väsentlig del att överväga vid beräkningar då författarna Platt och Platt (1991) påvisade 

att prediktion av konkurs blir mer träffsäker om nyckeltalen som används är relevanta för 

den industri företaget tillhör än om den innehåller nyckeltal som inte justeras för 

branschtillhörighet. Resultatet av deras studie visar på att industrieffekten är veritabel då 

en välpresterande modell som visar hög förmåga att prediktera framtida konkurser i ett 

urval företag från en viss industri inte nödvändigtvis presterar lika bra i en annan industri 

(Chava, 2004) (Platt och Platt 1991, i Hanzaee, 2010). 

En vanligt förekommande metod för att korrigera för systematiska fel av denna typ 

grundar sig i att man genomför en så kallad parstudie. Företag delas upp i par som väljs 

och paras ihop utifrån industri eller branschtillhörighet (Beaver, 1966). Valet av kriterier 

för vilka företag som paras ihop med vilka, reducerar risken för att faktorerna påverkar 

resultatets validitet negativt. Med detta metodval kan man i en studie kontrollera att 

industrieffekter inte resulterar i att resultaten blir alltför missvisande. 

Matchningsproceduren skapar dock en viss godtycklighet i resultaten då konkursmässiga 

och friska företag väljs ut och paras ihop beroende på deras inneboende egenskaper 

istället för genom ett obundet slumpmässigt urval (Ohlson, 1980). 

2.4 Nyckeltal  

Tidigare forskning visar på att användandet av nyckeltal som mäter likviditet, solvens och 

lönsamhet är de som bäst lämpar sig för prediktion, de nyckeltal som visar sig vara 

signifikanta är dock inte konsekvent bland studierna (Altman, 1968). Nedan följer en lista 

över de nyckeltal som används i denna studie. 
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Tabell 1 – Klassindelade nyckeltal 

 

  

Solvensmått Lönsamhetsmått

(Omsättningstillgångar – Kortfristiga skulder) / Totala skulder Nettoresultat / Totala tillgångar

Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder Nettoresultat / Totala skulder

Omsättningstillgångar / Totala skulder Nettoresultat / Rörelseresultat

Eget Kapital / Tillgångar Nettoresultat / Omsättning

Eget Kapital / Totala skulder Rörelseresultat / Finansiella kostnader

Lager / Totala tillgångar Rörelseresultat / Omsättningstillgångar

Lager / Omsättning Rörelseresultat / Totala tillgångar

Rörelsekapital / Totala tillgångar Rörelseresultat / Driftkostnad

Räntekostnader / Rörelsemarginal Rörelseresultat / Anläggningstillgångar

Räntekostnader / Rörelseresultat (Resultat före skatt + finansiella kostnader) / Omsättning

Omsättning / Totala tillgångar Resultat före skatt / (Resultat före skatt + finansiella kostnader)

Omsättning / Lager (Balanserad vinst + reserver) / Totala skulder

Likviditetsmått

Kassaflöde / Kortfristiga skulder

Kassaflöde / Totala skulder
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2.5 Statistiska metoder 

För att kunna dra slutsatser om ett fenomen utifrån ett urval krävs metoder att hantera de 

data som observeras. Tidigare forskning inom området konkursprediktering har utgått 

ifrån ett flertal olika sätt att ordna, sortera och dra slutsatser om ett observerat fenomen. 

Förbättrade statistiska metoder tillåter ökad komplexitet på de analyser som genomförs 

samtidigt som statistiska program tillåter forskare att använda sig av fler variabler och 

större urval än vad som var möjligt när området konkursprediktering ännu var nytt. Ett 

exempel är Hillegeist, Keating, Cram och Lundstedts studie från 2004, i vilken de 

använder ett urval på över 78000 observationer. Ett så pass stort antal observationer skulle 

tagit orimligt lång tid att hantera innan datoriseringen. 

Nedan ges en översiktlig genomgång av begrepp och metoder som används i studien, 

därefter beskrivs de modeller som fått störst plats i litteraturen för konkursprediktering 

vid användning av kvantitativa metoder. Modellerna beskrivs i korthet för att ge en 

överblick kring uppbyggnad och tillvägagångssätt för att hjälpa läsaren att lättare att ta 

till sig avsnittet om tidigare forskning. 

2.5.1 Fel av första och andra slaget. 

Inom statistik skiljer man på två typer av statistiska fel. Den första typen av fel begås om 

man visar på och hävdar att studiens hypotes är felaktig när den egentligen är sann. Det 

motsatta gäller för den andra typen av fel. Vid fel av den andra slaget gäller att om man 

argumenterar att en hypotes är riktig trots att den är felaktig har ett fel av andra slaget 

begåtts. 

Vid klassificeringsproblematik uppkommer fel av första slaget då en modell klassificerar 

ett företag som att det är försatt i konkurs när det egentligen är friskt. Fel av andra slaget 

visar sig då modellen klassificerar ett företag som friskt när det egentligen är försatt i 

konkurs. Ett motsatsförhållande föreligger således mellan de två olika slagen av fel.  

2.5.2 Dikotoma variabler 

När en variabel är dikotom kan den bara anta två värden som är ömsesidigt uteslutande, 

till exempel (0,1), (Någonting händer, Någonting händer inte) eller som oftast i 

nedanstående text; (Konkurs, Icke konkurs). Vid genomförande av studier i många av 

samhällsvetenskaperna måste data i form av dikotoma variabler omkodifieras eller 

konstrueras som binära variabler för att kunna användas i statistiska metoder (Kutner et 

al, 2005). 
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2.5.3 De stora talens lag och inferensdragning med stöd i asymptotisk teori.  

Stora talens lag innebär att om man gör ett stort antal observationer av en stokastisk 

variabel så kommer medelvärdet av dessa att vara väntevärdet för denna variabel. 

Med stöd i detta bygger asymptotisk teori på att man med hjälp av ett tillräckligt stort 

urval kan dra slutsatser om på vilken nivå ett speciellt karakteristika återfinns i en 

population förutsatt att urvalet man dragit är tillräckligt stort för att anses ha en chans att 

innehålla samma förhållanden av karakteristikan som finns i populationen (Kutner et al, 

2005). 

2.5.4 Volatilitet  

Med volatilitet menar man generellt förändringar i ett observerat värde av en viss variabel. 

Fenomenet redovisas ofta i standardavikelse eller varians. Med ökad volatilitet kommer 

en ökad risk för att värdet förändras och även storleken av förändringen. Ordet volatilitet 

används för att förklara standardavikelser i avkastning och ofta vid värdering och analys 

av aktier där volatiliteten ses i hur mycket och hur ofta aktiepriserna förändras över tid 

(Berk och DeMarzo, 2014). 

2.5.5 Univariat och Multivariat analys 

Univariat analys behandlar analys av en variabel. Altman menar dock att univariat 

metodologi kan skapa risker för förvirring och tolkningssvårigheter (Altman, 1968). 

Ordet multivariat analys beskriver en mängd statistiska metoder vilka används vid analys 

av mångdimensionella datamängder (Kutner et al, 2005). 

2.5.6 Diskriminantanalys 

Multipel diskriminantanalys har tidigare applicerats på områden inom mätning av 

kreditvärdighet och klassificering av företag vid investering med goda resultat (Altman, 

1968). Diskriminantanalysen tillåter att man klassificerar ett objekt utifrån objektets 

observerade egenskaper eller karakteristika som tillhörande en av flera grupper. 

Grupperna inom vilka man ämnar klassificera objekten bör skapas så att de egenskaper 

som återfinns hos de objekt som klassificerats till gruppen skall vara så lika som möjligt 

mellan de individuella objekten inom gruppen. Däremot bör grupperna skilja sig åt så 

mycket som möjligt för att underlätta klassificeringen (Manly, 2004). Figur 1 visar hur 

observatoner klassificeras in i normalfördelade grupper beroende på uppvisat beteende. 
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Figur 1 – Diskriminantanalys 

 

2.5.7 OLS regression (enkel linjär regression) 

Den enkla linjära regressionsmodellen tillåter att man skattar värdet på en förklarad 

variabel Y, utifrån påverkan av förklarande variabler. Modellen använder sig av 

antagandet att det finns linjära samband mellan den förklarade variabeln och de 

förklarande variablerna. Förändringar i värdet av den förklarade variabeln anses bero av 

förändringar i de förklarande variablerna. Hur mycket en förändring hos värdet av en viss 

förklarande variabel påverkar värdet av den förklarade variabeln beskrivs av ett betavärde 

(β). I modellen nedan visar β0 på värdet av den förklarade variabeln Y när 

förklaringsvariabeln X1 är noll. Betavärdet β1 förklarar med hur stor andel av 

förändringen i förklaringsvariabeln X1 syns i den förklarade variabeln Y. ε är utanför 

modellen, och dess distribution antas vara normalfördelad (Kutner et al, 2005). 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1  +  𝜀 

Formel 1 – OLS-regression 

Ovan visas modellen i sin ursprungsform. Modellen är uppbygd av en strukturell och en 

slumpmässig del. Y är den förklarade variabeln, β0 + β1X1 är den strukturella delen och ε 

är den slumpmässiga delen.  
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OLS-regression predikterar genom att den kalkylerar en trendlinje som minimerar 

summan av variansen mellan observerade data kring den trendlinje som kalkyleras. 

 

Figur 2 – OLS-regression 

Figur 2 visar logiken att för varje datapar av observerat Y-värde plottat mot X-värdet 

uppstår en avvikelse från den trendlinje som appliceras vilken minimerar summan av 

avvikelserna i ε. Modellen kan sedan användas vid prediktion av värden i den förklarade 

variabeln, trendlinjen visar på vilket värde man förväntar sig att den förklarade variabeln 

har, beroende på värdet på den förklarande variabeln (Kutner et al, 2005). 

2.5.8 Logistisk regression 

Den logistiska regressionen skiljer sig från den linjära regressionen främst i hur den 

förklarade variablen ser ut. I den linjära regressionen antar den förklarade Y-variablen ett 

värde som förändras linjärt beroende på de förklarande X-variablerna medan i logit-

modellen uttrycks den förklarade variabeln som ett logaritmerat odds för sannolikheten 

att få ett av två dikotoma variabler (Kutner et al, 2005). 

Logistiska regressionsmodellen påvisar istället för linjära samband mellan förklarande X-

variabler och förklarad Y-variabel sannolikheten för att den förklarade variabeln är ett av 

två förspecificerade värden vid olika observerade värden av de oberoende variablerna, 

kovariaterna. Logistisk regression används med fördel när man vill ta reda på med hur 

stor sannolikhet den förklarade variabeln antar ett av två specifika värden utifrån hur de 

förklarande variablerna förändras. Metoden är användbar vid konkursprediktering 

eftersom företag kan anses vara i två tillstånd, antingen har de, eller så har de inte gått i 

konkurs vid en viss tidpunkt. Den förklarade variabeln kallas för Logit, vars värde är ett 
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logaritmerat odds. Oddset uttrycker sannolikheten för att en händelse skall inträffa på det 

sätt att sannolikheten för att händelsen kommer att inträffa divideras med sannolikheten 

för att samma händelse inte inträffar (Kutner et al, 2005). Figur 3 illustrerar hur de 

underliggande nyckeltalen i modellen resulterar i ett diagram av sannolikheter för 

konkursens inträffande.  

 

 

Figur 3 – Logistisk regressionsanalys 

 

2.5.9 Överlevnadsanalys 

Överlevnadsanalys är bättre på att beskriva och analysera dynamiska processer än både 

multipel diskriminantanalys och logistisk regressionsanalys (Louma och Laitinen, 1991). 

Denna typ av statistisk metod kan liknas vid logistiska regressionsmodeller i vilka man 

inte exkluderat några årsdata (Shumway, 2001). 

Den förklarade variabeln skiljer sig från den som används i ovan nämnda statisktiska 

modeller då man inte använder en dikotom variabel som konkursmässig eller icke 

konkursmässig. Tiden som ett företag befinner sig i gruppen för friska företag resulterar 

i modellen i den förklarade variabeln. I modellen görs inte antagandet att konkursmässiga 

och friska företag är två separata populationer när analysen genomförs. Modellen 
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använder överlevnadstid för att skatta en hasardnivå där företagets hälsa är en funktion 

av företagets ålder och finansiella data (Louma och Laitinen, 1991). 

Modellen beräknar sannolikheten för att ett företag skall gå i konkurs vid en viss tidpunkt 

betingat på att företaget inte gått i konkurs dessförinnan. Företagen i datasamlingen 

kodifieras med 0 om företaget är i konkurs vid år t, om företaget fortfarande är aktivt 

kodifieras det med 1 (Beaver et al, 2005). Data i modellen är från början censurerade och 

allteftersom tiden går försätts företag i konkurs. När händelsen konkurs inträffar 

avcensurerar detta den underliggande datan och beräkning sker på hur stor risken är att 

företaget går i konkurs förutsatt att det inte gick i konkurs perioden innan. Skulle ett 

företag bli uppköpt, sammanslaget med ett annat företag eller av någon annan anledning 

inte längre uppfylla kriterierna för att klassificeras som ett friskt företag censureras datan 

för företaget från den tidpunkten (Shumway, 2001). 

Det finns tre starka fördelar med att använda en hasardmodell vid konkursprediktion 

(Shumway, 2001). Den första är att modellen tillåter att man kontrollerar för tiden 

företaget befunnit sig i riskzonen för ekonomisk konkurs. Den andra fördelen är att 

modellen tillåter att kovariater förändras med över tid. Detta medför att de kan kontrollera 

för makroekonomiska variabler som påverkat alla företag vid mätpunkten. Den tredje 

fördelen är att hasardmodeller har kunnat prediktera konkurser på andra urval än det som 

använts vid skapandet av modellen. Shumway menar att detta beror på hasardmodellens 

förmåga att prediktera konkurs utifrån en större mängd variabler, och följa företagets 

finansiella hälsa över en längre tid (Shumway, 2001). 

Det finns dock  även nackdelar med att använda överlevnadsanalys (Louma och Laitinen, 

1991). Mängden företag som ingår i urvalet kan påverka resultatet genom att ett beroende 

finns mellan urvalet och resultatet. En mängd exogena ekonomiska variabler kan också 

påverka hasardnivån, till exempel makroekonomiska variabler, räntenivåer och 

konjunkturcykler. Tidsaspekten är en variabel som också är viktig att beakta då resultatet 

av analysen påverkas av att det inte är nödvändigtvis så att ett företags ekonomiska 

problem börjar på dagen då bokslutet sker (Louma och Laitinen, 1991) 

Ett alternativt sätt att beskriva överlevnadstiden skulle kunna vara tiden från det att 

företaget upplever likviditetskris tills det att företaget går i konkurs. Det är dock mer 

troligt att det datumet inte finns att tillgå för fortsatt analys. Med detta i åtanke kan 

skattning av överlevnadstid bli något godtyckligt (Louma och Laitinen, 1991). Figur 4 
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visar hur överlevnadsanalysen hanterar hur stor andel av en population som överlever 

intervallen, här mätt i antal år. 

 

 

Figur 4 – Överlevnadsanalys 

 

2.5.10 BSM-Prob modell 

BSM-Prob, vilket står för Black-Scholes-Merton probability of default model är en 

komplex metod. I modellen kan risken för att ett företag går i konkurs jämföras med 

processen för att maximera avkastningen av en call-option. Figur 5 påvisar logiken i 

BSM-Prob modellen där den gröna linjen visar positiv avkastning och den röda visar 

negativ avkastning i en call-option. I BSM-Prob modellen är gränsen för lösenpriset 

placerat vid ”Tid för konkurs” i vilken företagets skulder överstiger antingen tillåten 

skuldsättningsgrad eller totala tillgångar. Skulle företagets lån överstiga dess tillgångar 

gör företagets ägare bättre i att försätta företaget i konkurs då detta förhindrar fortsatt 

förlust och således låter företagets ägare företaget gå till borgenärerna (Hillegeist et al, 

2004). 
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Figur 5 – Black-Scholes-Merton probability of default 

Det föreligger ett positivt förhållande mellan uppmätt volatilitet i värdet av ett företags 

tillgångar och risken för att samma företag skall gå i konkurs. Vid användandet av 

volatilitet inom konkursprediktion med hjälp av BSM-Prob modellen nedan används 

volatilitet i den bemärkelsen att den fångar upp risken för att ett företags tillgångar sjunker 

så pass lågt att företaget inte klarar av att betala sina betalningsåtaganden (Hillegeist et 

al, 2004).   

I figur 6 illustreras hur volatilitet påverkar risken för konkurs. A1 och A2 är olika nivåer 

av värdet på företagets tillgångar vid en viss tidpunkt. B är värdet på företagets skulder. 

Om värdet på företagets tillgångar överstiger B, följer att företaget kommer att fortleva, 

och det är ekonomiskt rationellt att driva företaget vidare. Skulle värdet däremot sjunka 

till nivå A2, vilket ligger under värdet av företagets skulder B är det mer rationellt att 

sätta företaget i konkurs istället för att öka förluster (Cornett och Saunders, 2014).  

 

Figur 6 – Black-Scholes-Merton probability of default, volatilitet 
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3 Tidigare forskning inom området 

En stor del av litteraturen och de modeller för konkursprediktion som idag används för 

att avgöra kreditrisk härstammar från två grundläggande studier (Beaver, 1966)(Altman, 

1968) genomförda i mitten av sextiotalet. De två forskarna satte då ut att explorativt skapa 

plattformar för fortsatt forskning. Dessa två studier var inte först med konkursprediktering 

i sig, men ses i litteraturen som grunden för framtida forskning. Sedan dess har en snabb 

utveckling skett. Teknologiska framgångar tillsammans med vår samtids snabba 

datorisering tillåter alltmer komplexa statistiska modeller. Kombinationer av statistiska 

modeller med olika variabler har givit området både bredd och djup sedan grunden lades 

av Beaver (1966) och Altman (1968). 

Nedan redogör vi för studier som utgör hörnstenar inom ämnet konkursprediktion. Vi 

presenterar en kronologisk bild av hur området konkursprediktering och dess metoder har 

byggts upp över tid. Vi har valt att ta med bidrag från forskare vilkas arbete givit nya 

insikter inom området eller har citerats i stor utsträckning i efterkommande studier. 

3.1 Summering av tidigare forskning i kronologisk ordning 

 

Figur 7 – Summering av tidigare forskning i kronologisk ordning 

 

  

1966

•Beaver

•Univariat modell

1968

•Altman

•Multipel diskriminantanalys

1980

•Ohlson

•Konditionell Logit

1991

•Louma och Laitinen

•Överlevnadsanalys

2001

•Shumway

•Överlevnadsanalys

2004

•Hillegeist, keating, Cram och Lundstedt

•BSM-Prob modell

2005

•Beaver, McNichols och Rhie

•Överlevnadsanalys

2010

•Hanzaee

•Diskriminantanalys
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3.2 Beaver (1966) 

-Financial Ratios as Predictors 

William H.Beaver är en av pionjärerna inom konkurspredicering med hjälp av statistisk 

metod. Beaver (1966) använde univariat analys för att undersöka om det går att 

rättfärdiga användandet av nyckeltal vid konkurspredicering. Beaver (1966) finner att 

signifikanta mönster hos nyckeltal kan användas upp till fem år innan konkurs.  

År 1966 publicerade William H. Beaver artikeln Financial Ratios as Predictors of Failure. 

Studien genomfördes delvis i syfte att skapa en plattform för framtida forskning kring 

utvärdering och användande av finansiella nyckeltal och delvis för att analysera 

nyckeltalens inneboende förmåga att förutsäga när och i vilken utsträckning signifikanta 

händelser kommer att inträffa. Ett exempel på denna typ av händelse är oförmögenhet att 

klara av sina betalningsåtaganden. 

Den univariata studien genomförs i form av  jämförelser av medelvärden av ett set av 

finansiella nyckeltal. I studien väljer Beaver (1966) att frångå parningsmetoden som i 

andra studier är ett verktyg för att negera eventuella industrieffekter mellan företag på 

grunden av att man inte kan dra inferenser för enskilda observationer, utan för detta krävs 

att observationerna kommer i par. Beaver (1966) använder sig av observationer från 

jämförelser mellan en population av fortlevande företag och en population av företag där 

konkurs redan inträffat över en tidshorisont på fem år innan tidigare nämda konkurs.   

Beaver (1966) anmärker på två aspekter av användandet av nyckeltal i näringslivet vilkas 

implikationer på företag kan visa sig vara av signifikant betydelse.  

Den första aspekten är att nyckeltal och deras förmåga att prediktera konkurs eller påvisa 

brister i ett företag bidrar till att dessa brister uppdagas och kan rådas bot på. Med detta i 

åtanke kan man rimligen anta att vissa företag försatta i konkurs har uppvisat problem 

som inte kunnat spåras genom användandet av nyckeltalsanalys. Beaver (1966) påvisar 

att betydelsen av de resultat studien beskrivit av nyckeltalsanalys kan ses som 

underskattad om detta tas i åtanke. Den andra aspekten är att oavsett nyckeltalens 

prediktionsförmåga används de till stor utsträckning av banker och kreditinstitut. Skulle 

ett företag uppvisa försämrade nyckeltal kan viktiga kreditkällor kapas. Beaver (1966) 

påpekar här att betydelsen av de resultat studien visat på vid användandet av nyckeltal 

konkursprediktion kan vara överskattade. 
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Beavers (1966) studie påvisar att användadet av nyckeltalsanalys är rättfärdigat för att 

prediktera konkurs upp till fem år innan den sker. I sin studie hittade Beaver (1966) 

tydliga skillnader i beteendet av nyckeltalens mönster över tid från konkursens 

inträffande och fem år innan. Ju närmare tidpunkten för konkursen, desto mer försämras 

medelvärden vilket skapar ett ökande gap mellan distributionerna för de konkursmässiga 

och de friska företagen. Man måste vara försiktig vid användandet av nyckeltalsanalys då 

prediktionsförmågan skiljer sig mellan nyckeltal och är inte lika effektiv vid prediktion 

av konkursmässiga företag som friska företag. Med anledning av detta kan inte 

investerare helt och hållet gardera sig för den inneboende kreditrisken. 

3.3 Altman (1968) 

-Financial ratios, Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy 

Altman är den andra pionjären inom konkursprediktion. Till skillnad från Beaver (1966) 

använder sig Altman (1968) av multivariat analys i form av en diskriminantanalys för att 

utifrån observerade nyckeltal klassificera företag som friska eller konkursmässiga. 

Modellen används mycket i näringslivet och presterade mycket bra i studien där den 

klassificerade 95% av urvalet korrekt.  

För att föra forskningen framåt var det logiskt att kombinera resultaten av den tidigare 

forskningen som fokuserat på univariat analys av enskilda kvottals förmåga att prediktera 

framtida händelser till en multivariat modell för prediktion. Till skillnad från metoder 

använda i tidigare forskning använder sig Altman (1968) av multipel diskriminantanalys 

för att analysera vilken kvalité av resultat man kan uppnå vid användandet av nyckeltal 

som prediktörer för konkurs. Fördelen är att man kan uppnå en förståelse av företags 

position utifrån ett holistiskt perspektiv och inte är bunden att bedöma företaget utifrån 

endimensionell metodik.  

Altman (1968) ämnade minska gapet mellan prediktion med hjälp av traditionell 

nyckeltalsanalys och mer rigorös statistisk metodik som svar på att den samtida 

akademiska forskningen tenderade att nedvärdera mera godtyckliga tumregler baserade 

på nyckeltalsanalys som dagligen användes och till denna dag fortfarande används vid 

vardagligt arbete inom näringslivet. Argumenten var att nyckeltal förlorat mycket av sin 

relevans för användning som prediktörer för prediktion av framtida konkurser 

Studien genomfördes med en population bestående av sammanlagt 66 företag vilka var 

större företag i produktionsindustrin som handlades på börsen. Populationen var uppdelad 
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i två lika stora grupper där företag i den ena gruppen var 33 friska företag som parades 

med den andra gruppen som innehöll 33 företag som ansökt om att försättas i konkurs 

mellan år 1946 och 1965. 

Altman (1968) använde sig sedan av multipel diskriminantanalys för att hitta en modell 

som utifrån de förklarande nyckeltalen med stor träffsäkehet kunde klassificera företag 

som tillhörande en av de två grupperna. Beroende på vilket gränsvärde Altman fick ut av 

modellen klassificerades företagen. Till sin diskriminanatanalys använder sig Altman av 

följande modell: 

𝑍 =  0,012𝑋1  +  0,014𝑋2  +  0,033𝑋3  +  0,006𝑋4  +  0,0999𝑋5 

Formel 2 – Altmans modell 

Där Z = Overall index 

X1 = Working capital/Total assets 

X2 = Retained Earnings/ Total assets 

X3 = Earnings before interest and taxes (EBIT)/Total Assets 

X4 = Market value equity / Book value of total debt 

X5 = Sales/ Total assets 

 

Företag som uppnådde ett index över 2.99 är inte i farosonen för konkurs, däremot är 

företag som får under 1.81 alltid konkursmässiga. I spannet mellan dessa tal ligger den så 

kallade gråzonen, företag som hamnar här behandlas separat och ett vägt medelvärde 

bestämmer gränsvärdet för dessa företag. Altman (1968) gjorde senare om sin modell till 

den som skrivs ut i Formel 3 så att den skulle kunna användas på privata industriföretag: 

𝑍 = 6,56𝑋1 + 3,26𝑋2 + 6,72𝑋3 + 1,05𝑋4 

Formel 3 – Altmans modell för privata företag 

Där Z = Overall index 

X1 = Working capital / Total assets 

X2 = Retained earnings / Total assets 

X3 = Earnings before Taxes + Interest (EBIT) / Total assets 

X4 = Market value of Equity / Total liabilities 

 

Då ett Z-score på  > 2,60 påvisar att företaget är i den friska zonen, mellan 1,1 < Z < 2,59 

påvisar att företaget befinner sig i gråzonen och Z < 1,1 påvisar att det finns ohälsa inom 

företaget. 

Altmans (1968) modell visade sig vara mycket träffsäker vid klassificering av företag 

som konkursmässiga. Liksom för univariata studier i vilka man kan förvänta sig att ju 

längre tid från konkursens inträffande man försöker prediktera händelsens inträffande, 
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desto lägre chans har man att preditionen skall vara pricksäker. Samma teori gäller även 

för Altmans (1968) multipla diskriminantmodell. Tabell 2 visar Altmans (1968) resultat 

för hans första experiment. 

Tabell 2 – Träffsäkerhet i Altmans (1968) modell. 

Träffsäkerhet över fem år i Altmans (1968) diskriminantanalys 

Antal år innan konkurs Rätt klassificerad Felklassificerade Träffsäkerhet i procent. 

1 31 2 95 

2 23 9 72 

3 14 15 48 

4 8 20 29 

5 9 16 36 

I tabell 2 kan tydligt utläsas att modellens förmåga att prediktera konkurs avtar under de 

första tre åren. men under år fyra och fem är träffsäkerheten inte konsekvent med vad 

man med fog kan förvänta sig, vilket Altman (1968) förklarar med att 

diskriminantmodellen blir mindre trovärdig, och att förändringen mellan åren inte var 

tillräckligt stor för att vara signifikant. 

 

Figur 8 – Träffsäkerhet i Altmans modell 

Bilden ovan använder data från Altmans (1968) studie och visar att modellen uppvisar 

god prediktionsförmåga upp till två år innan konkursen. Därefter uppvisar modellen 

försämrad prediktionsförmåga. Den prickade linjen är trendlinjen i diagrammet. 
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För att komma underfund med varför modellens styrka försämras efter det andra året 

genomförde Altman (1968) en univariat analys av trenden för de enskilda nyckeltalen och 

fann att alla nyckeltal visade på en försämrad trend innan konkursens inträffande. Den 

största förändringen av värdena på dessa nyckeltal inträffade just mellan det tredje och 

andra året innan konkursens inträffande. 

Altmans (1968) diskriminantmodell besitter förmågan att prediktera konkurs med hög 

träffsäkerhet. Därför kan den vid korrekt användning agera varningsklocka för företagets 

styrning om att det föreligger problem i företaget. Med denna varning kan sedan företaget 

vidta proaktiva handlingar eller påbörja försäljning av företaget till en starkare 

konkurrent. 

För investerare på alla nivåer kan modellen tjäna som prediktör av framtida händelser 

eftersom modellen tillåter proaktiva investerare att dra tillbaka investeringen om 

modellen varnar för potentiell konkurs eller uteblivna ut och/eller återbetalningar. Utöver 

detta är modellen ett användbart komplement vid balanserande av investeringsportföljer 

(Altman, 1968). 

Altman (1968) ser att modellen med fördel kan användas av banker och kreditinstitut för 

att på en kort tid och med minimala resurser upptäcka kreditrisker hos potentiella 

gäldenärer. Trots modellens simplicitet och kostnadseffektivitet rekommenderar Altman 

(1968) dock att hans modell enbart används som ett av flera verktyg för att mäta 

kreditvärdighet eftersom vägen från en kreditförfrågan till en godkänd kredit för större 

lån till näringsidkare och företag ofta är lång och komplicerad. Modellen innehåller 

många av variablerna med vilka man undersöker kreditvärdighet vid utlåning av 

konsumentkrediter. Det finns även potential att använda modellen som ett redskap vid 

analys av näringsidkare, men modellen beaktar inte lånets återbetalningstid, eventuella 

säkerheter som ligger gäldenären tillhanda, den kreditgivande bankens styrning, 

ekonomiska egenskaper och lönsamhet eller låntagarens historik relativt den 

kreditgivande banken. Med detta i åtanke föreligger det risker med att helt förlita sig på 

modellen. 

3.4 Ohlson (1980) 

-Financial Ratios and the Probabilistic prediciton of bankruptcy 

Tolv år efter att Altman (1968) publicerat sin artikel får han kritik av Ohlson (1980) som 

använder sig av logistisk regressionsanalys för att kvantifiera risken att företag går i 
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konkurs utifrån observerade nyckeltal. Ohlson påvisar brister i Altmans metod, och finner 

själv att tidsaspekten, när datan antags vara tillgänglig för allmänheten är viktig vid 

konkursprediktion. 

Ohlsons modell kallas ofta för ”Residual Income model” eftersom den redovisar 

företagsvärdet som en funktion av ”Book value of net assets” och ”Present Value av 

Residual Earnings” av dessa nettotillgångar (Kumar och Kumar 2012). Ohlson (1980) 

riktar skarp kritik mot Altmans 1968 års studie och i förlängningen även den metod 

Altman använt sig av vid utförandet av studien. Kritiken behandlar främst att hanteringen 

och diskussionen av de fel som uppmättes inte sköttes på ett tillförlitligt sätt.  

Ohlson påpekar att även om Altman lyckades genomföra ett test där enbart 5 % av de 

berörda företagen felklassificerades enligt hans modell så är inte det hela sanningen då 5 

av 28 företag (18 %) klassificerades felaktigt i undersökningens andra grupp. Statistiskt 

sett händer detta med en sannolikhet på endast en på ett tusen (1/1000) förutsatt att den 

riktiga parametern faktiskt är 5 %. Utifrån detta drar Ohlson (1980) slutsatsen att ingen 

systematisk analys skett av felen i modellen vilket medför att inferenser dragna utifrån 

modellen inte är tillförlitliga. Altman (1968) påpekar dock att det kan förekomma ett visst 

urvalsberoende. Altman förfinade över åren sin modell och utförde år 1977 ytterligare en 

studie, där han fann en 96 % träffsäkerhet i hans modell. Ohlson (1980) kommenterar: 

” Needless to say, such results are not in accordance with those of the 

present study or, for that matter, the two other studies which used 

data from the seventies.” (Ohlson 1980), sida 128. 

Citat 1 – Ohlson (1980) 

Till skillnad från tidigare studier som använt ett matchningsurval med ett relativt litet 

urval använder Ohlson (1980) ett större urval på 105 konkursmässiga och över 2000 friska 

företag. En annan väsentlig skillnad i Ohlsons (1980) metod är framtagandet av 

företagens finansiella data. Ohlson (1980) menar att andra studier gör antaganden att den 

tidpunkt företagen går i konkurs sammanfaller med att företagens finansiella rapporter 

publiceras. Detta stämmer generellt inte då konkursen kan inträffa när som helst under 

räkenskapsåret. Ohlson (1980) menar att i förlängningen kan detta betyda att istället för 

att ”Forecasta” så ”Back-castar” man vilket ger missvisande resultat vid uppmätning av 

en statistisk modells prediktionsförmåga. Ohlson (1980) utgår i sin studie från de 

finansiella redovisningarna som de rapporterades vid tidpunkten. Detta ger fördelen att 
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författaren kan använda rapporteringstidpunkten i undersökningen för att verifiera om 

denna ledtid är en signifikant variabel vid prediktering av konkurs. 

Logistisk regressionsanalys är heller inte designad för att ta fram optimala gränser eller 

fronter där man byter ett statistiskt fel mot ett annat. I multipel diskriminantanalys görs 

däremot detta, då denna typ av metod tillåter att optimalitet hittas under rimliga 

antaganden. I sin studie använder sig Ohlson (1980) av en logistisk regressionsanalys för 

att undkomma vissa problem förenade med den multivariata diskraminantanalysen.  

Ohlson (1980) finner som slutsats att prediktionsförmågan uppvisad av en modell beror 

på när den finansiella datan anses vara delgiven och att fyra viktiga komponenter visade 

sig vara statistiskt signifikanta. Dessa faktorer var företagets storlek, finansiella struktur, 

prestationsgrad och likviditet. I undersökningen finner Ohlson att de företag som 

modellen inte lyckades klassificera rätt, inte uppvisade tecken på att de befann sig i 

riskzonen för att gå i konkurs. Av företagen rapporterade 85 % vinster. Förlusterna hos 

de andra var relativt små och hade i övrigt starka finansiella positioner. Vissa av företagen 

betalade till och med ut utdelning på aktier året innan de gick i konkurs. 

Revisionsberättelserna verkade inte heller vara till någon hjälp då inga av de 

felklassificerade företagens revisionsberättelser innehöll notiser om att företagens 

fortlevnad skulle vara hotad. Av företagen var 85 % fläckfria och resterande 15 % 

påvisade bara mindre osäkerhet. 

3.5 Louma och Laitinen (1991) 

-Survival analysis as a tool for company failure prediction 

Louma och Laitinen (1991) använder sig av överlevnadsanalys, en statistisk metod som 

tillåter att modellen inkluderar kovariater som ändras över tid. Metoden, som beräknar 

hur stor chansen är att ett företag överlever ytterligare en period förutsatt att företaget 

inte går i konkurs perioden innan. Överlevnadsanalysen underpresterar i studien jämfört 

med diskriminantanalys och logistisk regressionsanalys. 

Beavers och Altmans studier lade grunden för fortsatt forskning med hjälp av nyckeltal 

(1966) på univariat basis och (1968) på multivariat basis med en diskriminantanalys. 

Brister i dessa två modeller ledde till slut till användandet av en logistisk 

regressionsmodell eftersom  denna metod klarar av att ge ett uppskattat värde för 

sannolikheten för att ett observerat företag går i konkurs. 
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De ovan nämnda bristerna är i form av statistiska antaganden om populationers och 

metodiska egenskaper som ofta måste åsidosättas för att få fram ett tolkningsbart resultat. 

Metoden att åsidosätta påverkande antaganden resulterar dock i reducerad styrka i de 

resultat som presteras. 

Louma och Laitinen (1991) beskriver att problemet med de tre ovan nämnda metoderna 

är att de antar att konkursprocessen för företag är likadana när den egentligen är en 

dynamisk process som kan anta en mängd olika former. Statistiskt sett betyder detta att 

resultatet av studier genomförda med dessa metoder bara är informativt och trovärdigt 

förutsatt att den underliggande processen är konstant och uppför sig på samma sätt över 

den undersökta tidsperioden oavsett företag. Ett annat problem är att dessa metoder inte 

klarar av att förutsäga när konkursen kommer att inträffa, utan kan bara med bättre eller 

sämre träffsäkerhet skilja mellan friska företag och företag som har gått i konkurs (Louma 

och Laitinen, 1991).  

Författarna hoppas kunna råda bot på dessa problem genom att använda en hasardmodell. 

De argumenterar att metoden är mer naturlig, exakt och flexibel vid användande och att 

metoden klarar av att använda mer information i förhållande till de mer traditionella 

metoderna. Överlevnadsanalysens förmåga att hantera mer information kombinerat med 

en lättare tolkning av resultatet ger enligt författarna bättre användbarhet och 

predikteringsförmåga förutsatt att modellen är rätt specificerad och urvalet tillräckligt 

stort (Louma och Laitinen, 1991).  

Syftet med studien var att på ett kritiskt sätt analysera vilka för och nackdelar som finns 

vid användandet av överlevnadsanalys när denna används vid prediktering av 

företagskonkurser och att visa på var det behövs mer framtida forskning inom ämnet. 

Författarna använder semiparametrisk Cox proportionell hasardmodell (Louma och 

Laitinen, 1991). 

ℎ(𝑡; 𝑧) = ℎ0(𝑡)exp (𝑥′𝛽) 

Formel 4 – Cox Proportionell Hasardmodell, Louma och Laitinen 

Där H0(t) är den eftersökta baseline hasard-funktionen för ett företag med vektor av 

kovariater Z=0. H0 (t) är den ickeparametriska delen av modellen, och exp(x’β) är den 

parametriska delen. 
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3.5.1 Konkurs som dynamisk process 

Logiken bakom överlevnadsanalys för prediktering av konkurser kommer från applicerad 

statistisk metodik oftast använd inom medicin. Louma och Laitinen (1991) beskriver att 

processen ett företag genomgår från  att anses vara ett friskt företag till ett konkursmässigt 

och nedlagt företag kan jämföras med händelseförloppet som utspelar sig när en sjukdom 

sprider sig genom en människokropp.  

Relationen mellan medicin och ekonomi kommer här ifrån det faktum att händelsen att 

ett företag går i konkurs kan jämföras med en person som från att ha varit frisk, insjuknar 

i en allvarlig sjukdom och till slut avlider. Att företagets finansiella situation förvärras 

syns genom finansiella symptom i form av försämrade nyckeltal. Som nämnt ovan är det 

viktigt att ha i åtanke är att sjukdomar, liksom nyckeltal inte nödvändigtvis försämras i 

en oförändrad hastighet. Inte heller vikterna av de nyckeltal som påvisar försämringen är 

konstant tiden före konkursen (Hanzaee, 2010). Vikternas betydande påverkan tyder på 

att för att korrekt kunna spegla vad som sker i ett företag kan sammansättningen av 

nyckeltalen som används vid prediktering behöva korrigeras ju längre tid som förflyter. 

För studien definierar Louma och Laitinen (1991) “Failure” som insolvens, alltså 

företagets oförmögenhet att fullgöra betalningsåtaganden när de uppkommer. De nämner 

att de tidigaste signalerna kan vara svag lönsamhet eller för stor tillväxt i företaget. 

Företaget får så småningom problem med att finansiera sina intäkter, vilket tvingar 

företaget att ta kortsiktiga lån för att täcka upp för de nödvändiga behoven. Företaget 

hamnar i en ond spiral där man tvingas ta fler lån för att täcka upp lån med kort 

återbetalningsperiod. Den ökande belåningsgraden betyder ökat antal 

betalningsåtaganden vilket kräver mer kapital. Spiralen genomförs om och om igen ofta 

till en ökande räntekostnad.  

Utifrån detta borde symptomen som signalerar att företaget hotas av konkurs visa en 

uppbyggnad av kortfristiga skulder vilket leder till dålig likviditet och lång 

återbetalningstid på leverantörsskulder. Det skall tilläggas att signalen som kan fås av de 

långa leverantörsskulderna kan vara obefintlig tills sent i konkursprocessen. Denna 

försening uppkommer eftersom företag som handlar med varandra ofta analyserar sina 

kunder och leverantörer. Kontrollerna medför att företag med kreditproblem sällan får 

göra sina inköp på kredit. Företaget kan också använda sig av kreativa 

redovisningslösningar för att framstå i en bättre finansiell situation än det egentligen är, i 
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vilket reducerar möjligheterna att upptäcka signaler om finansiella svårigheter inom 

företaget (Louma och Laitinen, 1991). 

Konkursprocessen är ett exempel på den sortens process som inte kan tas med i 

beräkningarna när man genomför studien med hjälp av mer traditionella metoder såsom 

univariat, multipel diskriminant eller logit-regressionsanalys. Louma och Laitinen (1991) 

finner att både diskriminantanalys och logistisk-regression presterar bättre än 

överlevnadsanalysen. Louma och Laitinen (1991) menar att orsaken till varför de 

uppmätta resultaten för överlevnadsanalysen är sämre än för de två andra metoderna 

skulle kunna förklaras av två fenomen. Det första är att modellen för överlevnadsanalysen 

använder mer information. Det andra fenomenet är att överlevnadstiden är olika lång för 

företag när de väl är i riskzonen.   

I urvalet finns representater för företag som befunnit sig i konkursprocessen under en kort 

period och andra som upplevt finansiella svårigheter en längre tid. Således kan 

överlevnadstiden vara kort för företag trots att de uppvisar goda nyckeltal medan andra 

företag kan ha en lång överlevnadstid trots att de visar på sämre nyckeltal över en längre 

period. Fenomenet att företag med bra nyckeltal kan ha en kortare överlevnadstid, och 

företag med sämre nyckeltal ha en längre överlevnadstid är inte konsekvent med 

antagandet Louma och Laitinen (1991) satt upp rörande hur den dynamiska processen går 

till vid konkurs. Överlevnadsanalysen lämpar sig bäst vid tillämpning på ett urval företag 

där konkursprocessen är homogen mellan företagen med avseende på den tid företagen 

befunnit sig i riskzonen. 

Modellen visade på en negativ relation mellan risken för att konkurs kommer att inträffa 

och faktorerna: lönsamhet, intäktsfinansiering och soliditet. Modellen visade också på att 

risken är större för företag som rapporterar lägre utgifter i förhållande till korrigerade 

utgifter (Louma och Laitinen, 1991). 

3.6 Shumway (2001) 

-Forecasting Bankruptcy more Accurately: A simple hazard Model. 

Även Shumway (2001) genomför sin studie med hjälp av överlevnadsanalys. Studien visar 

på att många av de nyckeltal som tidigare använts i litteraturen inte är signifikanta vid 

konkursprediktering och att denna metod gynnas av att man inkluderar marknadsdrivna 

variabler. Shumway finner att hans modell överpresterar jämfört med 

diskriminantanalysen. 
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Shumway (2001) genomförde liksom Louma och Laitinen (1991) sin studie med hjälp av 

en överlevnadsanalys. Studien introduceras med en utläggning rörande det faktum att 

många forskare inom konkursprediktering använder statiska modeller som enbart utför 

analys på data observerade under en enda period.  Enligt Shumway (2001) introduceras 

vid den här typen av metodval ett onödigt bias i datan eftersom företagsdata från den tiden 

företaget var aktivt och inte ansågs vara i finansiell distress godtyckligt sållas ut och inte 

används i modellen trots att denna data kan innehålla indikationer på mönster vilka 

spänner över en längre tidshorisont än ett år. Eftersom de innehåller bias anmärker 

Shumway (2001) på det faktum att de T-tester som genomförs i samband med dessa 

modeller inte förmår producera trovärdiga resultat vilket hindrar att korrekta slutsatser 

kan dras om data och gör all inferensdragning inkorrekt. Trots att akademiker och 

forskare ofta har tillgång till data om ett företag i finansiell stress som sträcker sig över 

längre perioder använder de ofta bara en period, vilken är året innan företagets konkurs 

var ett faktum. Enligt Shumway (2001) kan förekomsten av denna typ av bias minskas 

genom att använda hasardmodellen då denna modell använder all tillgänglig data som 

finns tillhanda för ett företag.  

Shumway (2001) finner att många tidigare använda kvottal inte har bra 

prediktionsförmåga men att marknadsdrivna variabler har stor förmåga att prediktera 

konkurs trots att de ofta inte används i litteraturen. Shumway (2001) påvisar att ungefär 

hälften av de variabler som tidigare ansetts ha haft goda förmågor att prediktera framtida 

konkurs i statiska modeller är statistiskt insignifikanta vid användandet av dem i 

hasardmodellen. Prediktionsförmågan i hasardmodellen förbättrades när variabler 

härledda från den redovisade finansiella datan kombinerades med variabler tagna ur 

marknadsbaserad data och att ”Market size”, ”Past stock-returns” och ”Idiosyncratic 

standard deviation of its stock returns” är goda prediktörer för framtida företagskonkurs. 

Shumway (2001) genomför och jämför sedan resulaten från tre modeller baserade på 

olika variabler. Bland dessa ingår Altmans (1968) och Zmijewskis (1984) variabler i den 

första och den andra modellen och den tredje modellen tar med marknadshärledda 

variabler. Shumway (2001) finner att hasardmodellen är bättre än diskriminantanalysen 

på att träffsäkert klassificera konkursmässiga företag (Chava, 2004). För Altmans (1968) 

variabler framgår att både hasardmodellen och diskriminantanalysen visar på att företag 

med en högre inkomst i förhållande till totala tillgångar löper mindre risk att fallera, större 

företag med lättare skuldbörda och en högre nivå av rörelsekapital. Företag med en hög 
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nivå av inkomster i kombination med låg skuldsättningsgrad löper mindre risk att gå i 

konkurs. Shumway (2001) visar på att hasardmodellen i kombination med Altmans 

(1968) variabler presterar bättre än något försök att använda Zmijewskis (1984) modell 

då den överdriver variablernas förmåga att prediktera konkurs. En väsentlig skillnad 

mellan de båda modellernas variabler är att en av Altmans (1968) variabler inkorporerar 

en marknadsdriven del som bestäms av en marknadsjämvikt till skillnad från Zmijewskis 

(1984) variabler som till fullo utgår från redovisningsnormer. I sin tredje modell 

kompletterar Shumway (2001) sedan modellen med marknadsdrivna variabler vilket 

resulterar i att modellen uppvisar en starkare förmåga att prediktera konkurser än vad som 

tidigare uppmätts i de två tidigare modellerna. Shumway (2001) kommenterar sina 

resultat i en mening; 

”Bankruptcy forecasts can be improved dramatically by conditioning 

on market-driven variables” – Shumway (2001), sida 123. 

Citat 2 – Shumway (2001) 

3.7 Hillegeist, Keating, Cram och Lundstedt (2004) 

-Assessing the probability of Bankruptcy 

Väl framme vid 2004 använder Hillegeist m.fl. en modell där logiken baseras på att risken 

för konkurs kan likställas med en Call-option. Under årtiondena som gått sedan Beaver 

(1966) och Altman (1968) genomförde sina studier har en del utvecklingar skett, i studien 

använder sig författarna av över 78000 observationer, något som på sextiotalet inte var 

möjligt. Studien visar att modellen presterar mycket bättre än äldre prediktionsmodeller. 

Författarna använder sig i sin artikel av den komplexa metoden Black-Scholes-Merton 

Probability of Bankruptcy-modellen för konkursprediktion för att göra jämförelser om 

vilken av fyra äldre konkursprediktionsmodeller som innehåller mest information. 

Författarna jämför BSM-Prob modellen med Altmans (1968) Z-score modell, Ohlsons 

(1980) O-score modell och två nyare varianter av dessa, Z-scoreu och O-scoreu (Hillegeist 

et al, 2004). 

Volatilitet är en viktig variabel som i tidigare modeller förbisetts i både Altmans modell 

(1968) och Ohlsons modell (1980) men kan ha en stor påverkan på kreditvärdighet. Två 

företag kan på pappret uppvisa lika stark soliditet vid en och samma tidpunkt, men det 

kan föreligga en stor skillnad i företagens volatilitet som inte kan inkorporeras i äldre 

modeller (Hillegeist et al, 2004).  
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I sin artikel finner författarna att BSM-Prob modellen klarar av att ge mer information 

om den risk som föreligger för att ett företag skall gå i konkurs än de äldre modellerna 

baserade på av företaget redovisade data. Modellen klarar av att utprestera både Altmans 

Z-score och Ohlsons O-score trots att modellernas koefficienter modifieras och att det 

kontrolleras för industrieffekter (Hillegeist et al, 2004). 

“This finding is robust to various modifications of Z-Score and O-

Score,including updating the coefficients, making industry 

adjustments, and decomposing them into their lagged levels and 

changes” (Hillegeist et al, 2004 s 5). 

Citat 3 – Hillegeist et al (2004) 

De starkaste variablerna som används i BSM-Prob modellen är ”Market value of equity”, 

uppmätt standardavikelse för ”Equity returns” och totala skulder. Utöver ett ökat 

informationsinnehåll i modellen kan BSM-Prob modellen med fördel användas oavsett 

vilka redovisningsregler och redovisningsnormer som föreligger. Äldre modeller klarar 

inte detta då de är redovisningsbaserade modeller bundna av specifika 

redovisningsnormer (Hillegeist et al, 2004). 

Valet av på vilket sätt man beräknar sannolikheten att ett företag går i konkurs kan ändra 

konklusionerna som dras i studier. Eftersom BSM-Prob modellen visar på en större 

förmåga att beräkna sannolikhet för att ett företag går i konkurs rekommenderar Hillegeist 

m.fl. att man i forskning använder sig av denna modell vid beräkningar av sannolikheter 

och att tidigare studier eventuellt behöver undersökas på nytt med hjälp av BSM-Prob 

modellen eftersom de äldre modellerna i vilka man använder sig av redovisningsbaserade 

modeller underpresterade i studien (Hillegeist et al, 2004).  

3.8 Beaver, McNichols och Rhie (2005) 

-Have financial statements become less informative? Evidence from the ability of 

financial ratios to predict bankruptcy 

Beaver (2005) med kolleger använder överlevnadsanalys och en period på 40 år för att 

undersöka om det finns skillnader över tiden i nyckeltals förmåga att predicera konkurs. 

Studien finner små variationer i den mängd information som finns i redovisade data, och 

att variationerna vägs upp genom användandet av marknadsdrivna variabler.  
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Beavers (2005) publikation tillsammans med tre kollegor studerar huruvida redovisade 

fianansiell data är sämre prediktörer för framtida konkurser, då tidigare forskning inte 

visar på en tydlig trend. Studiens syfte är att utveckla vetskapen kring huruvida det har 

skett en förändring i mängden förklaringsförmåga som återfinns i data från finansiell 

redovisning som används vid prediktion av framtida konkurs och nyckeltalens 

prediktionförmåga upp till fem år innan konkurs inträffar i ett företag. Studier i området 

visar på en negativ trend i mängden information som återges av redovisade data (Dechow 

och Schrand, 2004), andra studier hittar ingen skillnad (Brown et al, 1999) medan en 

tredje grupp studier snarare hittar bevis på att redovisnade data återger mer information 

än innan, således en positiv utveckling (Landsman och Maydew, 2002). 

Beaver m.fl (2005) genomför sin undersökning med hjälp av att tillämpa en 

Hasardmodell. Vissa hasardmodeller tillåter distributioner som är en funktion av tid och 

tillåter påverkan av konstanta kovariater och kovariater som ändras över tiden (Allison, 

1999). 

Inom ekonomi har hasardmodellen flera användningsområden och har med framgång 

använts på ett flertal redovisningstekniska problem såsom durationsberäkning för 

inkomster i banker (Beatty et al, 2002) och enligt Beaver m.fl. (2005) att prediktera tiden 

mellan ”Equity offering” tills första nedgraderingen av densamma av analytiker. 

Författarnas modell lyder. 

𝑙𝑛[ℎ𝑗(𝑡)/(1 − ℎ𝑗(𝑡))]  =  𝛼(𝑡) + 𝐵𝑋𝑗(𝑡) 

Formel 5 – Överlevnadsanalys, Beaver et al. 

Där hj(t) är hasarden, risken för att konkurs sker vid tid (t) för företag (j) konditionellt på 

att företaget överlevt till (t). α är Baseline hasard, B är en vektor av koefficienter, Xj(t) är 

en matris av observationer av fiansiella nyckeltal (Beaver et al, 2005). 

Studiens tidshorisont spänner över 40 år och under denna period har tre stora trender 

påverkat nyckeltalens inneboende förmåga att prediktera konkurs (Beaver et al, 2005). 

En ökad grad av ”diskretion” återfinns i framställningen av finansiella rapporter, en 

generell övergång har skett inom redovisningsnormer till att redovisa till verkligt värde, 

och en ökning av mängden immateriella tillgångar och finansiella derivatinstrument som 

återfinns på ett företags balansräkning. Andelen immateriella tillgångar var under åren 

1992 till 1999 på den högsta nivån under studiens tidshorisont med redovisade värden på 

mellan 2 och 2.5 för nyckeltalet Market-to-book (Beaver et al, 2005).  
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Modeller som används vid konkursprediktion är robusta över studiens tidshorisont med 

bara små förändringar i prediktionsförmåga. När marknadsbaserade och 

redovisningsbaserade variabler kombineras är den resulterande reducerade förmågan att 

prediktera konkurshot hos den använda modellen mycket liten. Den negativa förändring 

som författarna finner i prediktionsförmåga för nyckeltalen mitigeras av förbättringar av 

marknadsbaserade variablers förmåga att prediktera konkurshot. Studien finner också att 

de positiva effekter som påvisas genom redovisningsstandarders större fokusering på 

värdering till verkligt värde är mindre än den negativa effekten av större andel 

immateriella tillgångar och finansiella derivatinstrument i moderna företag kombinerat 

med ett ökat intresse av att mörklägga viktiga ekonomiska data i de finansiella rapporterna 

(Beaver et al, 2005). 

3.9 Hanzaee (2010) 

-Test of the generalizability of Altman’s Bankruptcy Prediction Model 

Hanzaee (2010) undersöker om Altmans (1968) modell är lika effektiv år 2010 som den 

var år 1968. Det visar sig att vissa av modellens variabler inte är signifikanta vid 

konkursprediktion, och att modellens koefficienter och dess vikter dramatiskt skiljer sig 

åt beroende på vilken tidsperiod som undersöks.  

Hanzaee (2010) undersökte om Altmans (1968) prediktionsmodell som fortfarande 

används av praktiker runt om i världen håller efter trettio år. Kommersiella banker 

använder modellen som en del i låneprocessen och uppföljning av lånen. 

Investmentbanker använder modellen som ett verktyg vid värdepappersvärdering och 

portföljanalys och revisorer använder modellen som hjälpmedel för att kunna utröna 

klientens förmåga att fortsätta i ett operativt tillstånd enligt fortlevnadsprincipen (Dugan 

& Zavgren, 1988). 

Studien genomfördes i syfte att svara på frågorna om Altmans (1968) originalmodell 

fortfarande är lika användbar vid prediktion av framtida konkurser som den var under 

perioden den skapades och om det är sant att ju längre tid som går desto sämre blir 

modellen på att prediktera framtida konkurser. Hanzaee (2010) ville även undersöka om 

metoden är användbar till att förutse andra typer av finansiella händelser än enbart 

konkurs. Altman (1968) skapade sin modell i grunden från 22 olika nyckeltal. De han 

valde ut var inte valda på teoretisk grund utan snarare på vilka som var populära i samtida 

litteratur och på vilka han själv trodde skulle visa på ett klarare samband. Altman valde 
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således de nyckeltal han använde utifrån vilken potential han ansåg de förmådde prestera 

som prediktörer för konkurs. 

Under resultatet påpekar Hanzaee (2010) att Altmans (1968) modell inte är lika effektiv 

på att prediktera finansiell distress i senare perioder som den var under 1960-talet. 

Modellen kan inte särskilja mellan vilka typer av finansiell distress det rör sig om men 

modellen predikterar andra typer av finansiell distress med samma träffsäkerhet som den 

gör konkurser. Modellen är mer användbar för prediktering av framtida konkurs i 

tillverkande företag än ej producerande företag. Men det är möjligt att modifiera Altmans 

Z-score modell från att enbart vara användbar på producerande företag genom att inte 

använda den femte variablen i orginalmodellen, således används bara X1-X4. Altman, 

Haldemann och Narayanan (1977) påvisade att resultaten man kan uppnå med denna 

modell är lika stark på att prediktera (Kumar och Kumar, 2012). 

Signifikanstester på huruvida variablerna i modellen fortfarande var väsentliga visade att 

bara ”Retained Earnings / Total Assets” och ”EBIT/Total Assets” var signifikanta på 5 % 

signifikansnivå när modellen användes på ett urval av företag från perioden år 1998-2000. 

Koefficienterna ändrades dramatiskt vid undersökningen av data från milleniumskiftet 

vilket indikerar att bättre prediktionsförmåga kan uppnås i en modell genom att 

omvärdera koefficienterna i modellen och genom att använda material från en 

närliggande tidsperiod. Detta påvisar att relationen mellan kvottal och finansiell distress 

förändras över tiden. 

Praktiker som använder Altmans modell bör verifiera vilka koefficienter som bör 

användas istället för att använda sig av de som Altman rapporterade i hans artikel från 

1968 (Hanzaee 2010). Hanzaee (2010) rapporterar att modellen oftare underskattar typ 1-

fel och överskattar typ 2-fel om man använder icke-proportionella urval av 

konkursmässiga och ej-konkursmässiga företag än om man omvärderar koefficienterna 

utifrån ett urval med rätt proportioner. 

3.10 Summering 

Redan på 1960-talet hittade Beaver (1966) med en enkel modell tydliga skillnader i 

beteendet av nyckeltalens mönster och visade på att man upp till fem år innan konkursen 

sker kan upptäcka och använda sig av det faktum att olika mönster återfinns i företag 

beroende på om de befinner sig i ekonomiska svårigheter eller inte (Beaver, 1966). 

Övergången till multivariat analys kom med Altmans modell som visade sig vara väldigt 
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träffsäker vid klassificering av företag som friska eller konkursmässiga (Altman, 1968). 

År 1980 påvisade Ohlson med hjälp av en mer avancerad multivariat modell att 

revisionsberättelserna inte verkar bidra med särskilt mycket information vid 

konkurspredikton men att tiden då finansiell informationen blir tillgänglig för 

offentligheten spelar roll. Utvecklingen av området drog sedan åt viljan att kunna 

implementera tidsvarierande kovariater i prediktionsprocesserna, till exempel antaganden 

om att en konkursprocess beter sig på ett visst sätt. För att kunna använda den typ av 

dynamiska processer i beräkningarna övergick forskningen från traditionella metoder 

såsom univariat, multipel diskriminant eller logit-regressionsanalys till 

överlevnadsanalys (Louma och laitinen, 1991). Efter övergången från antaganden av 

statiska underliggande processer till dynamiska underliggande processer fokuserade 

forskningen på huruvida predikterade sannolikheter kunde förbättras genom att lägga till 

eller förändra sammansättningen eller uppbyggnaden av variabler som används. I Beavers 

studie från 2005 fann man bevis på att informationen som kan utläsas ur finansiellt 

redovisade data minskat något (Beaver et al, 2005). Beaver m.fl. (2005) och Shumway 

(2001) visade i två separata studier bevis på att att när man kombinerar variabler härledda 

ur redovisade data med marknadsdrivna variabler kan man kraftigt förbättra en modells 

förmåga att prediktera konkurs. 

Hillegeist m.fl. (2004) argumenterade i sin studie att vissa äldre studier eventuellt behöver 

genomföras på nytt. Deras argument grundar sig i att de med hjälp av en mycket komplex 

metod med ett väldigt stort antal observationer kunde få resultat som var väsentligt bättre 

än vad man fått med äldre metoder. Valet av på vilket sätt man beräknar sannolikheten 

att ett företag går i konkurs kan således ändra konklusionerna som dras eller bör dras i 

studier (Hillegeist et al, 2004). Detta ligger i linje med att Hanzaee (2010) fann att en 

bättre prediktionsförmåga kan uppnås i en modell genom att omvärdera koefficienterna i 

modellen och genom att använda material från en närliggande tidsperiod vilket betonar 

att relationen mellan kvottal och finansiell distress förändras över tiden (Hanzaee 2010). 

Förmågan att med hjälp av statistiska modeller prediktera sannolikheter för framtida 

företagskonkurser har under den andra hälften av förra århundradet utvecklats från att ha 

varit enkla slutsatser dragna av ett fåtal observationer till djupgående analyser utifrån 

tusentals observationer med hundratals tidsvarierande kovariater med väldigt komplexa 

statistiska metoder. Förmågan att prediktera konkurs förbättras ständigt. 
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4 Metod 

4.1 Angreppssätt 

Studiens syfte var att analysera samband mellan företagskonkurser och nyckeltal härledda 

ur företagens redovisade finansella data med hjälp av statistiska metoder för att finna en 

modell som är generaliserbar för en större population. Jacobsen (2002) menar att en 

kvantitativ metod lämpar sig bäst då vi utifrån enskilda individer vill dra slutsatser om 

hela populationen. Detta ligger i linje med studiens syfte då data från enskilda 

observationer kommer att bearbetas och användas i statistiska verktyg för att dra slutser 

på populationsnivå. Det är således naturligt att studien tar en kvantitativ ansats.  

Eftersom nyckeltal och statistiska modeller inhämtas från tidigare forskning för 

tillämpning på den svenska marknaden så antar studien en deduktiv ansats. Det vill säga 

att vi i studien går från teori till empiri så som det beskrivs i Jacobsen (2002). 

4.2 Datainsamling 

Datan som används i studien är till största delen sekundärdata inhämtad från Retriever, 

en databas där samtliga registrerade svenska företag återfinns. Retrievers siffror bygger 

på den finansiella data som återfinns i årsredovisningen för respektive företag men tar 

dock ej hänsyn till branschspecifika skillnader. För att i viss mån kunna bedöma huruvida 

den information som finns tillgänglig via Retriever är trovärdig har vi även kontrollerat 

ett antal företag genom att direkt jämföra de siffror Retriever har redovisat med hur 

företaget redovisat sina data i årsredovisningen vilken är primärdata. Rättfärdigandet av 

detta angreppssätt stöds även av Jacobson (2002) som menar att användandet av både 

primär- och sekundärdata är idealiskt då de två kan styrka varandra. 

4.3 Urval 

Rampopulationen består av 14 958 företag. En totalundersökning av samtliga företag i 

urvalet är således inte möjligt inom den uppsatta tidsramen. För att ändå kunna dra 

slutsatser i linje med studiens syfte krävs således ett urval. Enligt Jacobsen (2002) så går 

det att säkra en hög grad av representativitet i urvalet för att kunna dra slutsatser om 

rampopulationen genom att dra ett slumpmässigt urval från rampopulationen. I denna 

studie avser rampopulationen alla konkursmässiga svenska aktiebolag som inte är finans- 

eller fastighetsbolag. Dessa har exkluderats eftersom skillnader i redovisningsprinciper 

riskerar att snedvrida resultaten. Företagen skall även ha varit verksamma i minst tre år 

och ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor. 
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Jacobsen (2002) menar att urval mindre än 100 enheter försvårar statistisk analys, varför 

denna studies urval består av 50 konkursmässiga och 50 aktiva företag. För att skapa 

representativitet i urvalet har de konkursmässiga företagen valts slumpmässigt ur 

rampopulationen så som den är definierad ovan. De aktiva aktiebolagen har sedan 

matchats utifrån storlek, i studien definierat som omsättning, och bransch. Valet att inte 

göra ett slumpmässigt urval av de aktiva företagen grundar sig i att få jämförbarhet mellan 

de aktiva företagen och de konkursmässiga företagen för att på så sätt justera för 

eventuella skillnader i bransch- och storlekseffekter. Viss försiktighet bör dock anses 

befogad vid tolkning av resultaten då denna typ av urvalsmetod inte till fullo bygger på 

att slumpmässiga urval har gjorts. 

4.4 Bearbetning av data 

Samtliga bearbetningar av data har skett i Excel och R-studie. Retriever tillåter export till 

excel där samtliga variabler som använts i denna studie samt urval av årtal kan inhämtas. 

Data från samtliga år av intresse har hämtats för att sedan bearbetas vidare där de företag 

som exempelvis gick i konkurs år 2010 rensas bort för alla år utom 2008. För de aktiva 

företagen används sedan nyckeltal från samma årtal som företagen de matchats mot. 

Genom användadet av samma årtal skapas även jämförbarhet mellan företagen, vilket är 

nödvändigt för att sedan kunna klassificera företag som konkursmässiga eller inte 

konkursmässiga. Tillväxtföretag rensas bort från rampopulationen i och med att företagen 

skall ha varit aktiva i minst tre år. Skulle data inte finnas, vilket skulle kunna bero på att 

det aktiva företaget inte har varit verksamt tillräckligt länge och således inte har någon 

finansiell information vid detta tillfälle så används data från närliggande tidsperiod. Då 

data består av årsredovisningar är risken för att värden saknas förhållandevis låg. 

Ytterligare problem som kan uppstå vid bearbetning av kvottal är då nämnaren är nära 

noll eller noll. Kvottalet riskerar då att bli missvisande högt eller lågt alternativt 

odefinierat och kan således inte användas. Nyckeltal som används i denna studie är dock 

i stor utsträckning av sådan art att detta problem inte uppstår. Dessa behandlas dock som 

extremvärden i studien och tas således bort vid skapande av slutlig modell för att få 

representativa parameterskattningar. 

4.5 Bortfall 

I vår studie finns inget bortfall att redovisa. Detta beror till största delen på att företagen 

är tvungna enligt lag att redovisa sina finansiella data. Den data vi använt är av sekundär 
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typ, och är således redan färdigställd och redo att användas. Skulle man som författare 

komma i situationen där viss typ av data inte finns redovisad för ett företag finns det ett 

antal tillvägagångssätt som skulle kunna lösa problemet. Skulle ett visst företag inte 

existerat tillräckligt länge för att ha finansiella intäkter, eller om företaget är verksamt 

utan att använda sig av långfristiga skulder, då kan detta innebära att man får handskas 

med ett partiellt bortfall. Vid bortfall finns alternativen att låta företaget vara kvar i 

studien eller att rensa bort företaget ur urvalet. Väljer man att fortsatt inkludera företaget 

i studien kan man ersätta bortfallet med ett medelvärde av urvalets data för den specifika 

kategorin, förutsatt att detta kan rättfärdigas. Vissa nyckeltal fungerar inte om företag inte 

redovisar all relevant eller väsentlig information. I de flesta fall är det att rekommendera 

att företaget avlägsnas från studien då detta blir både lättare och ger mindre risk för att 

studiens resultat blir snedvridet.  

4.6 Statistiska metoder 

I tidigare forskning utförd av bland andra Altman (1968) och Ohlson (1980) så har både 

diskriminantanalys och logistisk regression använts och visat sig prestera väl med 

avseende på metodernas förmåga att prediktera företagskonkurs utifrån nyckeltal. Senare 

studier har argumenterat för att en mer naturlig statistisk metod för denna typ av 

prediktion skulle vara att använda överlevnadsanalys med fokus på den proportionella 

hasardmodellen (Louma och Laitinen, 1991). Även om hasardmodellen underpresterade 

jämfört med diskriminantanalys och logistisk regression menar Louma och Laitinen 

(1991) att användandet av ett större urval i kombination med tidsberoende kovariat skulle 

kunna öka prediktionsförmågan av Cox proportional hasardmodell. I denna studie avser 

vi testa dessa tre metoders prediktionsförmåga på svenska aktiebolag och göra en 

bedömning av modellernas träffsäkerhet i prediktionerna. En beskrivning av modellerna 

följer nedan. 

4.6.1 Diskriminantanalys 

Diskriminantanalysen svarar på till vilken grad det är möjligt att diskriminera mellan två 

eller flera grupper av individer givet vissa observationer för dessa individer. För att kunna 

separera observationerna till grupper och tolka hur nyckeltal påverkar huruvida ett företag 

klassificeras som tillhörande den ena eller den andra gruppen, så beräknas den kanoniska 

diskriminantfunktionen. I denna studie är indelningen av grupperna beroende på om 

företaget klassificeras som konkursmässigt eller inte. Den kanoniska 
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diskriminantfunktionen består av en linjär kombination av samtliga nyckeltal som ingår i 

analysen och ges av 

𝑍 = 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑋𝑝 

Formel 6 – Diskriminantanalys, modell. 

Där ap är koefficienten för den kanoniska diskriminantfunktionen och de olika xp-

variablerna är de olika nyckeltalen. Att hitta koefficienter till den kanoniska 

diskriminantfunktionen är ett egenvärdesproblem vilket löses genom att beräkna 

egenvärden och egenvektorer för W-1B enligt nedanstående formel. 

𝑩 = 𝑻 − 𝑾 

Formel 7 – Egenvektorer, formel. 

Där B är en matris med mellankvadratsummor, W är en matris med inomkvadratsummor 

och T är en matris med totalkvadratsummor. Diskriminantanalysen har två 

huvudantaganden som bör vara uppfyllda för att genomföra metoden. Dessa är att det 

råder konstant kovarians inom respektive grupp och multivariat normalfördelning. Manly 

(2004) menar att ett misslyckande att uppfylla något av dessa två kriterier inte 

nödvändigtvis medför att resultaten är oanvändbara. Även om exempelvis 

normalfördelningsantagandet inte är uppfyllt så kan funktionen ändå klara av att 

diskriminera mellan grupper. Det bör även poängteras att normalfördelningsantagandet 

ej är testbart utan är endast verifierbart genom visuell analys av data. Enligt Manly (2004) 

är ett minimikrav för att multivariat normalfördelning ska föreligga att samtliga enskilda 

variabler är univariat normalfördelade. 

Signifikansnivån beräknas utifrån ett F-test för en analys av kovariansen. Detta mått 

används även vid stegvis diskriminantanalys. Manly (2004) menar dock att denna typ av 

metod introducerar bias till signifikanstestet. Givet tillräckligt många variabler, så är det 

nästan säkert att någon kombination av dessa variabler skapar en signifikant 

diskriminantfunktion av ren slump. För att undersöka huruvida detta är fallet och testa 

validiteten i modellen bör funktionen köras flera gånger med slumpmässig allokering av 

individuella grupper och således testa om det resulterar i samma modell (Manly, 2004).  
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4.6.2 Multipel logistisk regression 

Logistisk regression är en metod som modellerar för binära utfall. Då den vanliga OLS-

regressionen avser att modellera för kontinuerliga utfall, exempelvis inkomst, så lämpar 

sig logistisk regression bättre i denna studie.  

Målet är att uppskatta sannolikheten för att en händelse, i vårt fall konkurs inträffar. Den 

logistiska regressionen beskriver sambandet genom log-oddset (Logaritmerat odds) enligt 

ln(𝑜𝑑𝑑𝑠) = ln (
𝜋

1 − 𝜋
) = 𝛽0 + 𝜷´ ∗ 𝑿 

Formel 8 – Multipel logistisk regression, modell. 

där (
𝜋

1−𝜋
) är oddset för att en händelse ska inträffa, 𝑿 är de oberoende variablerna, 𝛽0 är 

logoddset då samtliga oberoende variabler är noll och 𝜷´ lutningskoefficienterna som 

beskriver hur varje X-värde påverkar logoddset. Sannolikheten för lyckat utfall ges då av 

en funktion av de förklarande variablerna enligt  

𝜋 =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝜷´∗𝑿)
 

Formel 9 – Multipel logistisk regression, sannolikhet för lycklat utfall. 

Parameterskattningarna för 𝛽 skattas enligt maximum likelihoodmetoden som erhålls 

genom att maximera sannolikheten att erhålla de observerade värdena i datamaterialet 

(Kutner et al. 2005). Dessa parameterskattningar kan sedan signifikanstestas genom Wald 

χ2-test, vilket beräknas så som nedan 

χ2 =
𝑏2

𝑣𝑎𝑟(𝑏)
 

Formel 10 – Walds χ2-test 

där b2 är parameterskattningen och var(b) är variansen. Det observerade värdet jämförs 

därefter med χ2-fördelningen efter vald signifikansnivå.  

Den logistiska regressionsmodellen antar inte normalfördelning utan har istället två 

huvudantaganden som bör vara uppfyllda. Det första av dessa antaganden är att det råder 

avsaknad av heteroskedasticitet, vilket antar oberoende residualer. Det andra är att det 

inte råder multikolinjäritet mellan variablerna. 
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Multikolinjäritet innebär att de oberoende variablerna förklarar samma sak och således är 

högt korrelerade. Heteroskedasticitet uppstår om residualerna inte har konstant varians 

för båda utfallen. 

4.6.3 Cox proportional hazard model 

I denna studie avser vi undersöka huruvida det är möjligt att prediktera konkurs. Detta 

gör att tiden till konkurs kan vara en viktig faktor att väga in i analysen. Huruvida det 

finns variabler som påverkar tiden till konkurs går inte att undersöka med en icke-

parametrisk metod. Cox (1972) visade däremot att en semi-parametrisk metod kan ta 

hänsyn till effekten på tiden från flera förklarande variabler. Metoden benämns numera 

Cox proportional Hazard och modellen ges av 

ℎ(𝑡|𝒙) = ℎ𝑜(𝑡)𝑒𝛽´𝒙 

Formel 11 – Överlevnadsanalys, modell. 

där ℎ𝑜(𝑡) är baslinjehasarden och är hasardfunktionen för en observation då alla 

förklarande variabler är noll. X är en vektor innehållande samtliga förklarande variabler 

och 𝛽´ är en vektor med okända regressionkoefficienter vilka sedan skattas i modellen. 

Modellen är semi-parametrisk i den meningen att ℎ𝑜(𝑡) är en icke-parametrisk del medan 

den antar parametrisk form för kovariaterna. 

 Grunden för att kunna klassificera företag som konkursmässiga ges av 

överlevnadsfunktionen. Med hjälp av denna kan man härleda den kumulativa 

hasardfunktionen vilken kan ses som den ackumulerade sannolikheten för att en händelse 

ska inträffa vid en given tidpunkt givet att observationen ej haft någon händelse till denna 

tidpunkt. Denna ges av 

𝐻(𝑡) = −log 𝑆(𝑡) 

Formel 12 – Överlevnadsanalys, Ackumulerad sannolikhet 

Vidare är det vanligt vid modellering av överlevnadsanalys att observationer censureras. 

För denna studie tillämpas högercensurering vilket innebär att observationer där händelse, 

definierat som konkurs, ej har inträffat censurerats.  

4.7 Klassificering 

Själva syftet med en diskriminantanalys är att kunna diskriminera mellan olika utfall 

utifrån en eller flera oberoende variabler. Optimeringen för klassificering sker således 

automatiskt med hjälp av diskriminantfunktionen, vilket inte sker lika naturligt för 
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logistisk regression och Cox proportional hazard model. I och med att dessa två metoder 

snarare beräknar sannolikheten att ett företag ska gå i konkurs krävs det en brytpunkt för 

när företag ska klassificeras som konkursmässiga istället för aktiva. Gränser för när ett 

företag ska klassificeras som konkursmässig är i denna studie satt till andelen 

konkursmässiga företag i urvalet. Denna metod stöds även av Louma och Laitinen (1991) 

som menar att detta är en vanlig metod för att beräkna gränsvärden. Det bör dock noteras 

att beroende på vilka gränsvärden som antas förändras även klassificeringsresultatet. 

Fullständig tabell över klassificeringsfel med olika gränsvärden presenteras i bilaga 2. 

4.8 Nyckeltalsselektion 

Nyckeltalsselektion kan ske utifrån flera olika metoder till exempel genom bakåt 

eliminering som avser minimerara utvärderingsmåttet AIC. I denna studie används dock 

stegvis eliminering där modellen från början antas sakna nyckeltal för att sedan testa 

huruvida ett nyckeltal är signifikant på vald signifikansnivå och testas således enskilt. 

Efter varje steg testas samtliga nyckeltal som redan ingår i modellen. Om de inte längre 

är signifikanta så utesluts de ur modellen. 

Ett av de antaganden som ligger till grund för bland annat den logistiska 

regressionsmodellen är ett oberoende mellan de förklarande variablerna. Genom stegvis 

eliminering kan förmodligen problemet att två nyckeltal med hög korrelation ingår i 

samma modell undvikas. Således kommer variabler med hög korrelation dem emellan 

inte att ingå tillsammans i den slutliga modellen. 

4.9 Utvärdering av modeller 

Som standardmått för att utvärdera klassificeringsmodeller används måttet accuracy. 

Genom att ställa antal korrekta prediktioner i förhållande till det totala antalet prediktioner 

så kan accuracy mäta hur stor andel av de totala prediktionerna som har klassificerats rätt 

(Tan et al., 2005). Accuracy kan således endast anta värden mellan 0 och 1 där ett högre 

värde visar på  bättre klassificering. Accuracy ges av 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
   

Formel 13 – Accuracy 

Ytterligare mått för modellutvärdering är AUC (Area Under Curve). Detta mått beskriver 

sannolikheten att en slumpmässigt vald positiv observation erhåller ett högre 

prediktionsvärde än en negativ observation (Hanley och McNeil, 1982) . AUC beräknas 
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som arean under ROC-kurvan. Vidare menar Ling m.fl. (2003) att AUC är statistiskt 

konsekvent och fungerar för både balanserad och obalanserad data och att det är ett bättre 

mått än Accuracy. AUC växer då ROC-kurvan blir konvexformad mot punkt [0,1], därför 

anses ett AUC-värde större än 0,9 generellt sett som mycket bra (Hanley och McNeil, 

1982). 

4.10 Reliabilitet 

För att underlätta replikerande studier av samma slag och på så sätt öka studiens 

reliabilitet redovisas samtliga företag som används i bilaga 2. Fullständiga definitioner av 

nyckeltal redovisas i en separat tabell i bilaga 2, där allt som behövs för att beräkna 

respektive nyckeltal går att utläsa. Detta i kombination med beskrivning av de statistiska 

metoder som använts ökar replikerbarheten för att liknande studier ska kunna få samma 

resultat.  

De statistiska beräkningarna har utförts i programmet SAS 9.4 software, varför eventuella 

felaktigheter i uträkningarna av de statistiska modeller som presenteras i resultatet bör 

vara osannolikt. Då metoderna är förhållandevis standardiserade över olika 

statistikprogram bör samma resultat erhållas oberoende av val av mjukvara.  

4.11 Validitet 

Studiens syfte är att utifrån finansiella nyckeltal bedöma huruvida det är möjligt att 

prediktera konkurs i svenska aktiebolag. Fokus ligger således på de finansiella 

nyckeltalen samt den statistiska metoden. För att kunna uppnå syftet med studien har en 

genomgång gjorts av tidigare forskning där förekomsten av vissa typer av nyckeltal och 

statistiska metoder är mer frekventa vid prediktion av konkurs. Det verkar därför som att 

de metoder och nyckeltal som använts i studien även mäter det de avser att mäta. Då valet 

av nyckeltal samt statistiska metoder utgår ifrån tidigare forskning och variabeln konkurs 

utgår ifrån en objektiv bedömning för när företagen ansökte om konkurs så finns det 

förhållandevis låg grad av inverkan på resultatet från författarna. 

4.12 Generaliserbarhet 

Studiens generaliserbarhet är förhållandevis låg. Rampopulationen och urvalet är dragna 

från svenska aktiebolag. Med detta i åtanke är det troligt att ett flertal faktorer är att beakta 

när studien replikeras eller metoderna används på andra urval. Det är högst troligt att 

socioekonomiska situationer, geografisk region, inhemsk och internationell ekonomisk 

politik och redovisningsnormer är väsentliga. På företagsnivå är med största sannolikhet 
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företagsledningens antaganden och avkastningskrav, företagens finansiella rättigheter 

och skyldigheter, kompetensnivån i företagsledning och anställda, nivån av ekonomisk 

styrning och skattebörda alla faktorer som påverkar företagens risk för att gå i konkurs, 

och således också resutlatet av vilka nyckeltal som blir signifikanta i undersökningen. 

Detta kan ses i det faktum att Altman (1968) påvisar hög träffsäkerhet på amerikanska 

företag, och författarna Khalid Alkhatib och Ahmad Eqab Al Bzour (2011) finner en 

nästan lika hög träffsäkerhet på den jordanska marknaden medan andra studier finner att 

Altmans variabler inte alls är signifikanta och underpresterar många andra statistiska 

metoder (Hanzaee 2010),(Shumway 2001). Vissa skillnader kan mitigeras med hjälp av 

användadet av en viss metod. I vår studie har vi till exempel valt att använda lika många 

friska företag som företag som gått i konkurs som har matchats utifrån företagens storlek 

och bransch. Vi har medvetet valt att inte ha med företag från vissa branscher i 

rampopulationen, detta för att få mer robusta resultat. Utifrån ovanstående överväganden 

är det troligt att olika nyckeltal kommer att visa sig vara signifikanta beroende på 

tidsperiod, land och val av undersökningsmetod.  
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5 Resultat och analys 

En del av syftet med uppsatsen är att ta fram variabler som kan användas för prediktering 

av konkurs. För att uppnå detta har vi använt stegvis eliminering för att välja ut de 

variabler som är signifikanta i respektive modell. Elimineringen har gjorts via stegvis 

eliminering där de variabler som var signifikanta på 5 % signifikansnivå inkluderades i 

modellen. Efter att andra variabler lades till och tilläts interagera med variablerna i 

modellen uteslöts de variabler vars signifikansnivå översteg 10 %. 

De förklarande variablerna uppvisade tecken på multikolinjäritet då korrelationen mellan 

vissa variabler var förhållandevis hög. Detta kan ställa till problem vid modellering av 

framförallt den logistiska regressionen och diskriminantanalysen då dessa metoder antar 

att det inte råder multikolinjäritet mellan variablerna. Hög korrelationen mellan variabler 

kan orsaka snedvridna resultat, men det är vanligt att antaganden åsidosätts vid 

modellering av ekonomisk data. Samtliga variabler användes i ursprungsmodellen för alla 

tre statistiska metoderna där vi hanterade de problem som kan uppstå då det råder hög 

grad av multikolinjäritet genom att använda oss av stegvis eliminering. Variabler som 

hade hög korrelation med varandra tenderade att inte vara signifikanta och uteslöts 

således i den slutliga modellen.  

 

5.1 Diskriminantanalys 

I bilaga 2 presenteras resultatet av diskriminantanalysen. Likelihood ratio-testet visar att 

hela modellen är signifikant på 1 % signifikansnivå och förklarar 34,3 % av variationen 

mellan konkursmässiga och aktiva företag. De variabler som återstod i modellen efter 

elimineringsprocessen var RRTT (rörelseresultat/totala tillgångar), BRTS ((balanserad 

vinst + 78 % av reserver)/totala skulder) och LTT (lager/totala tillgångar). Det univariata 

testet visade på att RRTT är det nyckeltal som påverkade mest följt av BRTS och LTT. 

Detta styrktes även av den standardiserade kanoniska strukturen.  Både RRTT och BRTS 

var positivt korrelerade med diskriminantfunktionen, vilket gav att ett högre värde för 

dessa variabler minskar sannolikheten att företag klassificeras som konkursmässigt. LTT 

var negativt korrelerad med diskriminantfunktionen. Ett högre värde för LTT ökade 

således sannolikheten att ett företag skulle klassificeras som konkursmässigt. 
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Tabell 3 visar utfallet av klassificeringen för diskriminantfunktionen. Totalt sett 

klassificerades 72 % av de konkursmässiga bolagen som konkursmässiga och 78 % av de 

aktiva bolagen klassificerades som aktiva. Träffsäkerheten uppgick till 75 %, vilket 

betyder att 25 % av företagen inte klassificerades till dess sanna grupp.  

Tabell 3 – Klassificering diskriminantanalys 

 

5.2 Logistisk regression 

Även i denna modell har stegvis eliminering använts för att välja ut de variabler som ska 

vara med i den slutliga modellen. Dessa har valts utifrån samma kriterier som 

diskriminantanalysen. Den slutliga modellen innehöll endast två variabler till skillnad 

från diskriminantanalysen som innehöll tre variabler. De variabler som ingick i den 

logistiska regressionsmodellen efter stegvis eliminering var RRTT (rörelseresultat/totala 

tillgångar) och BRTS ((balanserad vinst + 78 % av reserver)/totala skulder). Dessa 

nyckeltal var även signifikanta i diskriminantanalysen. Både RRTT och BRTS hade ett 

negativt betavärde vilket betyder att sannolikheten för att företaget skulle klassificeras 

som konkursmässigt minskade då dessa nyckeltal ökade i värde. RRTT var det nyckeltal 

som verkade korrelera mest med klassificeringen av huruvida ett företag var 

konkursmässigt eller ej. Detta stämmer även överens med resultatet i 

diskriminantanalysen. Tabell 4 nedan visar resultatet efter användandet av boostrap för 

att skapa robusta standardfel för att på så sätt hantera problem som kan uppstå då 

antagandet om homoskedastitet inte är uppfyllt. Korrelationen mellan BRTS och RRTT 

var 0,318 och ickesignifikant, varför det antas ej råda multikolinjäritet.  

Tabell 4 – Logistiska regressionsmodellen 

 

Aktiv Konkurs

Aktiv 78% 22%

Konkurs 28% 72%

Diskriminantanalys

Till status

Från status

Observationer klassificerade

Parameter Parameterskattning P-värde Oddskvot

Konstant 1,266 0,01 3,545

BRTS -1,116 0,015 0,327

RRTT -10,199 0,01 0,001

Logistiska regressionsmodellen



50 
 

I tabell 5 redovisas resultatet av klassificeringen. För aktiva bolag klassificerades 34 

företag till deras sanna grupp och 16 företag som konkursmässiga, vilket ger en 

träffsäkerhet om 68 %. För de konkursmässiga bolagen klassificerades 41 företag som 

konkursmässiga och 9 företag som aktiva vilket gav en träffsäkerhet om 82 %. Totalt sett 

uppgick träffsäkerheten till 75 % där en större andel konkursmässiga företag 

klassificerades rätt i förhållande till de aktiva företagen. 

Tabell 5 – Klassificering logistisk regression 

 

Goodness-of-fit-test, Hosmer och Lemeshow, visade på att modellen var rätt specificerad 

och att variablerna i modellen även var lämpliga att ha med då värdet översteg vald 

signifikansnivå om 5 %. Log-likelihood-statistikan visade också att modellen som helhet 

var signifikant på 5 % signifikansnivå. Modellens förklaringsgrad mätt i Nagelkerke 

pseudo-R2 uppgick till 36,9 %. 

5.3 Cox proportional hazard model 

Även denna modell visade att tre variabler var signifikanta på 5 % signifikansnivå. Dessa 

variabler var LTT (lager/totala tillgångar), BRTS ((balanserad vinst + 78 % av 

reserver)/totala skulder) och NRTT (nettoresultat/totala tillgångar). I tabell 6 visas utfallet 

av parameterskattningarna. Samtliga nyckeltal var signifikanta på 5 % signifikansnivå där 

LTT och BRTS var signifikanta även på 1 % signifikansnivå. I likhet med de två tidigare 

modellerna minskade sannolikheten att ett företag klassificeras som konkursmässigt då 

BRTS ökade. Sannolikheten att ett företag blev konkursmässigt minskade då NRTT 

ökade. Till skillnad från de två tidigare nyckeltalen fann vi ett positivt samband mellan 

LTT och risken för att ett företag gick i konkurs.  

Tabell 6 – Cox proportional hazard 

Aktiv Konkurs

Aktiv 68% 32%

Konkurs 18% 82%

Multipel logistisk regression

Observationer klassificerade
Till status

Från status
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Resultatet av klassificeringen presenteras i tabell 7 och visar på att 70 % av 

observationerna från de konkursmässiga företagen och 65 % av de aktiva företagen 

klassificerades till dess sanna grupp vilket ger en total träffsäkerhet om 67,5 %. 

Tabell 7 – Klassificering Cox proportional hazard model 

 

Ett antagande som måste vara uppfyllt för att tillförlitligheten i modellskattningarna ska 

vara någorlunda hög är proportionell hasard. I bilaga 2 redovisas resutlatet av 

supremumtest samt grafisk analys. Supremumtestet och en visuell analys visar på att 

antagandet håller för alla tre nyckeltalen. 

5.4 Nyckeltalsanalys 

Endast fyra av de 20 ursprungliga nyckeltalen visade sig vara signifikanta i någon av de 

tre modellerna. Detta kan bero på att flera av nyckeltalen är högt korrelerade med 

varandra och således inte bidrar med ytterligare information i förhållande till det nyckeltal 

som redan finns med i modellen. En tidigare studie av Pereira (2014) tillämpade 

överlevnadsanalys med liknande och ungefär lika många nyckeltal som de vi har använt 

i vår studie. Resultatet från Pereiras studie liknar de resultat vi presterat, då endast tre av 

hans ursprungliga 28 nyckeltal var signifikanta på 5 % signifikansnivå. Vi anser därför 

att våra modeller verkar rimliga och i linje med resultat från tidigare studier.  

5.4.1 BRTS 

BRTS ((balanserad vinst + 78 % av reserver)/totala skulder) är det enda nyckeltal som 

blev signifikant i samtliga tre statistiska modellerna och var signifikant på 1 % 

signifikansnivå. I alla tre fallen hade nyckeltalet ett negativt tecken, vilket innebär att 

sannolikheten för att ett företag ska klassificeras som konkursmässigt minskar då BRTS 

Parameter Parameterskattning P-värde Hazard ratio

LTT 3,15325 <0,0001 23,412

BRTS -1,20511 0,0066 0,3

NRTT -1,3528 0,0131 0,259

Cox proportional hazard

Aktiv Konkurs

Aktiv 65% 35%

Konkurs 30% 70%

Cox proportional hazard

Observationer klassificerade
Till status

Från status
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ökar. Det är således mindre troligt att företag med hög grad av balanserad vinst i 

förhållande till totala skulder ska gå i konkurs. Detta resultat förefaller rimligt då företag 

som har ackumulerat stora vinster inom bolaget förmodligen gått bra under en längre tid 

och även har större möjlighet att fullfölja sina åtaganden gentemot långivare. Vi anser att 

detta resultat är rimligt och i linje med våra förväntningar.  

Måttet BRTS är ett solvensmått som mäter antalet gånger företag kan betala av sina 

skulder med hjälp av ackumulerade vinster. Måttet förändras över tid genom att företag 

antingen ökar sina vinster eller ökar sin skuldsättning.  

Skulle måttet understiga ett (1) har företaget mer skulder än ackumulerade vinster. Ett 

större mått innebär att företaget finansierar sin verksamhet med en större andel 

återinvesterade vinster än skulder.  

Ett aktiebolags främsta syfte är att generera avkastning åt aktieägarna. Mängden 

förväntad avkastning beror på den riskprofil företaget har valt, och dess finansiella 

struktur. Ett företag kan få högre avkastning i förhållande till investerat kapital genom att 

hålla en hög skuldsättningsgrad. Detta fenomen kallas gearing eller att ett företag har en 

hög leverage-ratio, och påverkar företagets avkastning på eget kapital. 

Vi har påvisat att ju större del av företagets verksamhet som finansieras med hjälp av 

skulder istället för återinvesterade vinster, ökar företagets risk att hamna i finansiella 

svårigheter och till slut gå i konkurs. Genom att återinvestera vinster i verksamheten 

istället för att ta nya lån kan företag reducera sin ränteexponering och sina finansiella 

kostnader samtidigt som de sänker sin generella risknivå. Detta sänker dock företagets 

förväntade avkastning på eget kapital och är en del av företagets strategi. Denna strategi 

är inte alltid att föredra framför en lågrisk-strategi eftersom en hög avkastning på eget 

kapital är ett mått som många investerare uppskattar. 

Vi anser att det finns risker att företag utan en klar ekonomisk styrning kan exponeras 

mot för mycket risk i förhållande till vad som är ekonomiskt hållbart i längden. 

Utifrån de resultat denna studie kunnat påvisa verkar strukturen av eget kapital och 

skulder vara en av de viktigaste aspekterna att beakta ur ett överlevnadsperspektiv. 
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5.4.2 LTT 

Lager/ totala tillgångar är i vår studie signifikant på 1 % signifikansnivå i 

diskriminantanalysen och överlevnadsanalysen men finns inte med som signifikant 

variabel i den logistiska regressionsanalysen. I studien finner vi att nyckeltalets 

marginaleffekt på sannolikheten att företag går i konkurs är positiv. Detta innebär att en 

ökande andel lager av de totala tillgångarna ökar risken för att företaget skall klassas som 

konkursmässigt. 

 Lager är inom företagsekonomi en del av rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet är 

omsättningstillgångar reducerat med summan kortfristiga skulder. Vilka poster som ingår 

i detta mått skiljer sig åt från bransch till bransch men är ett mått på hur mycket kapital 

som binds i företaget. Ett företag med en för stor andel lager i förhållande till deras totala 

tillgångar löper tvåfaldig risk att genomgå ekonomiska problem, den förhöjda risken som 

ligger i att binda kapital och ökade kostnader för lagerhållning. En större andel bundet 

kapital minskar företagets flexibilitet och betalningsförmåga då de löper risk att hamna i 

likviditetsproblem om inte företaget ser till att tillräckligt mycket likvida medel finns 

tillgängligt.  

En ökande andel lager kan vara tecken på att försäljningen minskar, att företaget köper in 

för stora mängder varor, eller att företaget producerar för mycket i förhållande till 

försäljningen. Varför försäljning minskar kan ha flera anledningar men denna analys 

ligger utanför ramen för denna studie. 

Fenomenet hög nivå av lager är dock viktigt att beakta ur olika perspektiv. Utifrån 

företagsledningens perspektiv kan skenande lagernivåer och lagerhållningskostnader 

rättfärdiga användandet av specifika tjänster såsom ”Just in time” lagerhållning. 

Kostnader för just-in-time rättfärdigas av den ökade effektiviteten och minskade 

kapitalbindningen där varor och tjänster levereras när företaget har behov av dem, istället 

för att de införskaffas och läggs på lager. 

Utifrån investerares perspektiv kan god användning av nyckeltalet och den information 

det förmedlar vara investeraren till fördel. Ett investeringsobjekts risknivå kan påverkas 

negativt av ett för hög nivå av lager eller annan kapitalbindning. Vid företagsvärdering 

används nuvärdet av alla framtida kassaflöden, en ökande grad av kapitalbindning agerar 

negativt på detta då mer resurser binds i företaget. 
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5.4.3 RRTT och NRTT 

RRTT, eller rörelseresultat/ totala tillgångar är signifikant på 1 % signifikansnivå i den 

logistiska regressionsanalysen och i diskriminantanalysen och NRTT, eller Nettoresultat/ 

totala tillgångar är signifikant på 5 % signifikansnivå i överlevnadsanalysen men återfinns 

inte som signifikant variabel varken i den logistiska regressionen eller i 

diskriminantanalysen. Båda nyckeltalen har en negativ relation till risken att ett företag 

går i konkurs. Detta är logiskt då en ökad lönsamhet minskar risken att ett företag fallerar.  

Dessa två mått av lönsamhetskaraktär och relativt närbesläktade, korrelationen mellan 

nyckeltalen är hög. Om båda dessa nyckeltal används i samma modell kommer 

förmodligen ett av dem att falla ur modellen under stegvis eliminering. 

En anledning till att överlevnadsanalysen är den enda metod som inkluderar NRTT medan 

de andra två metoderna visar på att RRTT är den mer signifikanta variabeln kan vara att 

NRTT tenderar att vara mer stabil över tiden. NRTT kan också eventuellt förenkla 

klassificeringen av företag i konkursmässiga och friska förutsatt att data från flera 

perioder kan användas. Detta följer av att välmående företag kan ha byggt upp 

periodiseringsfonder och andra reserver över en längre period som sedan återförs och 

förbättrar nettoresultatet vid ekonomiska motgångar, medan rörelseresultatet är 

oförändrat. Ovan har vi diskuterat överlevnadsanalysens förmåga att hantera data från 

flera år och underliggande dynamiska processer. Att NRTT fångas upp av 

överlevnadsnalysen men inte i de två statiska modellerna anser vi påvisa att NRTT lämpar 

sig bättre än RRTT vid en bedömning av ett företag över tid.  

Eftersom NRTT är en post som är påverkningsbar genom bokslutsdispositioner finns det 

risk att företaget använder sig av redovisningstekniska medel för att maskera längre 

negativa trender. Detta i kombination med ökad diskretion i redovisad data visar på att 

det finns risk för så kallad windowdressing vilket betyder att man på ett lagligt sätt 

förbättrar resultatet på bekostnad av andra års resultat (Beaver et al, 2005). 

5.4.4 Avsaknaden av likviditetsmått 

Under nyckeltalsanalys i kapitel två argumenterar vi för att nyckeltal som är relevanta vid 

konkursprediktion faller inom tre huvudgrupper, nämligen likviditetsmått, solvensmått 

och lönsamhetsmått. Likviditetsmått är den enda typ av nyckeltal som inte visat sig vara 

signifikant i vår studie. Avsaknaden av denna typ av mått bland de variabler som var 

signifikanta i vår studie kan ha olika orsaker. 
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Den mest troliga orsaken är förmodligen ett resultat av studiens avgränsningar. Studien 

är avgränsad till svenska bolag med över 10 miljoner kronor i omsättning och minst tre 

levnadsår. Utifrån detta är urvalet och uppställningen av detsamma valt och bearbetat 

utifrån antagandet att urvalet borde kunna visa på robusta resultat. Likviditetsproblem är 

däremot vanligast i nya snabbväxande företag. I vår studie har denna typ av företag 

rensats från målpopulationen. Denna avgräsning rättfärdigas eftersom nya snabbväxande 

företag kan potentiellt snedvrida studiens resultat. Då företagen i studien varken är 

nystartade eller snabbväxande utan snarare kan antas vara mogna är således risken liten 

att likviditetsproblem skulle vara en anledning till att företagen gått i konkurs. 

Beroende på företagens situation har de relativt lätt för att klara av oförutsedda 

likviditetsproblem. Durationsberäkning är ett viktigt verktyg för många företag för att se 

till att likvida medel finns för att klara av kortfristiga betalningsåtaganden. Andra företag 

har tillgång till finansiell uppbackning i form av kortsiktiga lån hos bank eller 

checkkredit. Detta tillåter att företagen klarar av att operera även under 

likviditetsproblem. Utifrån detta anser vi att förhållandet mellan likviditet och mängden 

skulder inte är väsentligt då företagen med hjälp av lättillgängliga medel kommer förbi 

denna typ av problematik.  

Däremot är det intressant att påpeka att även om likviditetsmått inte är signifikanta i vår 

studie så finns det risk att problem med likviditeten och kassaflödet visar sig i andra 

nyckeltal än just likviditetsmått. Ett ökat behov av kortsiktig finansiering ger ett ökat 

tryck på företaget i form av ökad skuldsättningsgrad och ökade finansiella kostnader. 

Många nycketal hos företag är beroende av varandra, därför är det troligt att 

problematiken med dålig likviditet visar sig i andra nyckeltal och kan således indirekt 

påverka risken för att ett företag går i konkurs, även i vårt urval och med vår modell. 

5.5 Analys och jämförelse av modeller 

Vid jämförelser av de resultat vi fått ut av diskriminantanalysen och de resultat Altman 

(1968) fick i första gruppen i sin orginalmodell ser vi att våra resultat ligger på en 

väsentligt lägre nivå. Altman lyckades finna att modellen klarade av att klassificera 

företag som konkursmässiga med 95 % sannolikhet medan den diskriminantanalys vi 

genomfört klarar av att klassificera företag med 75 % säkerhet. Altman (1968) fick dock 

mycket kritik av senare studier som försökt antingen replikera studien eller göra 

jämförelser med andra studier. Ohlson (1980) var en av de forskare som påpekade brister 
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i hanterandet av fel i Altmans metod, där felen inte uppmättes, framskrevs eller hanterades 

på ett fullgott sätt. Louma och Laitinen (1991) genomför en diskriminantanalys som 

klassificerar rätt i 70,6 % av fallen. Hanzaee (2010) påpekar i sitt arbete att Altmans 

modell inte klarar av att prediktera lika bra i deras studie baserat på nyare data som den 

klarade av på 1960-talet. Det råder således tveksamhet kring både den interna och externa 

validiteten i Altmans studie från 1968 därför att man inte lyckats replikera Altmans (1968) 

studie så att man kunnat uppnå en så pass hög träffsäkerhet i andra studier. Med grund i 

att Hanzaee (2010), Ohlson (1980), Shumway (2001), Chava (2004), Hillegeist m.fl. 

(2004) och Kumar och Kumar (2012) påvisar att Altmans (1968) Z-score modell 

underpresterar relativt sett de modeller som ovanstående författare jämför Altmans (1968) 

modell med i sina studier så kan vi dra slutsatsen att det resultat på 75 % vi lyckats få av 

vår studie ligger på en god nivå och att det förmodligen inte föreligger fel i modellen som 

skulle ge en missvisande högpresterande modell. 

Vår logistiska regression underpresterar också jämfört med de resultat Ohlson (1980) 

kunde uppvisa i sin studie. Ohlson har i sin studie försökt prediktera konkurs en period 

innan konkursen inträffade, och vid brytpunkten 0,038 fått en felklassificeringsgrad på 

14,9 %. I vår studie lyckades vi vid brytpunkten 0,5 få en felklassificeringsgrad på 24 %. 

Denna studie ligger i linje med de resultat som Louma och Laitinen (1991) kunde 

rapportera då deras resultat visade att logistisk regression klarade av att klassificera rätt 

72,1 % vilket betyder en felklassificeringsgrad på 27,9 % av urvalet. Vid jämförelser 

mellan Ohlsons (1980) resultat och resultatet i vår studie uppdagas en väsentlig skillnad. 

Denna studie söker prediktera sannolikheten att företag går i konkurs två perioder före 

konkursens inträffande medan Ohlsons (1980) studie fokuserar på att prediktera en period 

före konkurs. Både Beavers (1966) och Altmans (1968) resultat visar på fenomenet att 

träffsäkerheten i klassificeringarna som utförs avtar ju längre tid som förflyter mellan 

tidpunkten för prediktion och konkurs. Utifrån detta fenomen anser vi resultatet i vår 

studie ligger på en acceptabel nivå. Användandet av kortare tidsintervall skulle 

förmodligen ge en modell som klarar av att prestera bättre, och således ha högre 

prediktionsförmåga.   

Louma och Laitinen (1991) och Shumway (2001) genomförde överlevnadsanalyser för 

att klassificera företag som antingen aktiva eller konkursmässiga. Resultatet av Louma 

och Laitinens (1991) studie visade att de lyckats klassificera 61,8 % av urvalet rätt. 

Shumway (2001) genomförde tre separata analyser av tre olika set av variabler.  Dessa 
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var Altmans (1968) och Zmijevskis (1984) variabler för att genomföra två grundläggande 

analyser I den tredje analysen lade Shumway (2001) till marknadsdrivna variabler. 

Shumway (2001) kom i sitt resultat fram till att överlevnadsanalysen kan förbättras 

dramatiskt genom att lägga till marknadsdrivna variabler. 

Vår studie klarar med hjälp av överlevnadsnalys av att med 67,5 % träffsäkerhet dela in 

urvalet i konkursmässiga eller friska företag. Detta resultat är alltså 5,7 procentenheter 

mer effektivt än det resultat Louma och Laitinen (1991) lyckades prestera. Urvalet i vår 

studie består främst av icke-börsnoterade företag vilket medför att det råder begränsade 

möjligheter att inkludera marknadsdrivna variabler. Detta kan vara en orsak till att en 

större andel företag klassificerades fel i överlevnadsanalysen än i diskriminantanalysen 

och den logistiska regressionen. Att överlevnadsanalysen underpresterar relativt de andra 

metoderna ligger också i linje med de resultat Louma och Laitinen (1991) rapporterat, 

men inte vad Shumway (2001) och Chava (2004) rapporterat. 

5.6 Analys och jämförelse av metoder 

Utifrån resultaten kan vi se att det inte råder särskilt stora skillnader i metodernas förmåga 

att prediktera konkurs i ett urval av konkursmässiga och friska företag. Logistisk 

regression och diskriminantanalys presterar högre nivåer av prediktion än 

överlevnadsanalysen. Den logistiska regressionsmodellen vi fått fram genom stegvis 

eliminering av nyckeltalen innehåller bara två nyckeltal. Den predikterade väl på de 

nyckeltal som fanns kvar efter elimineringen, men modellen innehåller mindre 

information. Diskriminantanalys och överlevnadsanalys förser oss med tre nyckeltal och 

nyckeltalens relation till ett företags riskprofil. 

Diskriminantanalys och logistisk regressionsanalys klarar till skillnad från 

överlevnadsanalysen inte av att inkorporera tidsaspekter i sina resultat. Dessa två metoder 

är att betrakta som statiska och överlevnadsanalysen som en blandning mellan en statisk 

och en dynamisk del. 

Företag kan gå i konkurs när som helst under ett räkenskapsår. I diskriminantanalysen 

och logistiska regressionsmodellen antar man att företagen går i konkurs samma datum 

som redovisningstillfället, således antar man att företagen går i konkurs i slutet av deras 

räkenskapsår. Ohlson (1980) menar att denna tid, även kallad ledtid, från föregående 

redovisningstillfälle till det att företagen går i konkurs är svår att beakta vid analys av 

data utifrån dessa två metoder. Den andra tidsaspekten som inte kan inkorporeras i de 
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statiska metoderna utan att göra dem väldigt komplicerade är att använda tidsbaserade 

kovariater, det vill säga användandet av nyckeltal från flera år. 

Som tidigare nämnts fann även Louma och Laitinen (1991) att överlevnadsanalysen 

underpresterar relativt de diskriminantanalys och logistisk analys, medan Shumway 

(2001) och Chava (2004) i två separata studier finner motsatsen. Överlevnadsanalysen 

använder sig av en större datamängd för att klassificera företagen, Louma och Laitinen 

(1991) menar att modellen påverkas mer positivt av ett större urval än de andra 

metoderna. Vi anser utifrån detta att överlevnadsanalysens förmåga att prediktera konkurs 

skulle blivit bättre med ett större urval. 

Data som krävs för att genomföra en diskriminantanalys eller en logistisk regression 

kräver mindre bearbetning än överlevnadsanalys innan den kan användas i 

prediktionsmodeller, detta betyder att prediktion med hjälp av dessa två modeller är 

mindre resurskrävande. Det resultat som presteras är också lättare att förstå än 

överlevnadsanalysens resultat. Nackdelen med diskriminantanalys som metod är att den 

ställer krav på normalfördelad data och konstant kovariansmatris inom grupperna. Dessa 

statistiska antaganden krävs varken för logistisk regression eller överlevnadsanalys. 

I linje med tidigare forskning visar våra resultat att det är små skillnader i 

prediktionsförmåga mellan de olika statistiska metoderna och att variablerna är 

återkommande och tillhör framför allt grupperna lönsamhets- och solvensmått.  

Vi anser att det finns flera anledningar till varför vi funnit att diskriminantanalysen 

presterat bättre än de två andra metoderna. Diskriminantanalysen presterar bra trots 

storleken på urvalet och vissa metodantaganden ej uppfylls. Diskriminantanalysen 

beaktar inte det faktum att företag genomgår konkursprocessen olika snabbt. Företag kan 

uppvisa friska nyckeltal för att bara en kort tid senare gå i konkurs på grund av olika 

marknadsrelaterade aspekter. Företag kan också uppvisa sämre nyckeltal under många år 

innan de till slut går i konkurs. Eftersom vi använder oss av parning mellan aktiva och 

konkursmässiga företag anser vi att en del av detta problem, speciellt branschspecifika 

problem, hanteras på ett fördelaktigt sätt. Således är det ur denna synvinkel till 

diskrimantanalysens fördel att tidsberoende kovariat inte används i metoden. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsats 

Vi har med hjälp av en diskriminantanalys med tillhörande univariat analys, logistisk 

regression och överlevnadsanalys genomfört tester på om det är möjligt att med hjälp av 

statistiska metoder med hög träffsäkerhet klassificera företag som friska eller 

konkursmässiga. Utifrån det som diskuterats ovan anser vi att vi genom vår studie styrkt 

att det är fullt möjligt att med lönsamhetsmått och solvensmått som predikterande 

variabler prediktera konkurser av utvalda svenska aktiebolag med hjälp av relevanta 

statistiska metoder. Studien finner att de signifikanta solvensmåtten är balanserat resultat 

med 78 % av reserverna i förhållande till totala skulder och lager i förhållande till totala 

skulder. De signifikanta lönsamhetsmåtten är nettoresultat i förhållande till totala 

tillgångar och rörelseresultat i förhållande till totala tillgångar. Däremot verkar valet av 

statistisk metod inte vara avgörande för förmågan att prediktera konkurs då studien finner 

att det är möjligt att prediktera konkurs med hjälp av alla genomförda metoder. Valet av 

nyckeltal verkar inte heller vara beroende av den statistiska metoden. 

Överlevnadsanalysen underpresterar i studien, det råder dock förhållandevis små 

skillnader mellan de statistiska metoderna men vi finner att diskriminantanalysen är den 

metod som visat sig prestera bäst på vårt urval. Denna metod tillsammans med måtten 

som beskrivits ovan predikterar väl. Andelen lager i förhållande till totala tillgångar, 

företagets balanserade vinst i relation till företagets skulder, företagets rörelse och 

nettoresultat i förhållande till totala tillgångar är alla viktiga aspekter att beakta vid 

prediktion av företagskonkurs och mer generellt ur ett styrningsperspektiv. 

Nyttan av konkursprediktion med hjälp av finansiella nyckeltal för att bedöma det 

enskilda företagets finansiella hälsotillstånd kan realiseras genom minskade kostnader för 

det individuella företaget och ses i form av förbättrade styrningsmöjligheter genom 

implementering av ovanstående nyckeltal i ekonomistyrningsmodeller. 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Efter att ha genomfört vår studie inom konkursprediktion har vi funnit på vissa fenomen 

som skulle vara intressanta angreppspunkter för fortsatt forskning. Mycket av den 

litteratur som finns att tillgå när man undersöker konkursprediktion med hjälp av 

statistiska modeller är studier genomförda på den amerikanska marknaden. För studier på 

den svenska marknaden verkar litteraturen vara mer begränsad. Vi påtalar därför behovet 
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av studier på den svenska marknaden som med hjälp av ett större urval kan identifiera 

industrieffekter och utvecklandet av modeller som beaktar handelsbolag, finansiella bolag 

och fastighetsbolag utan att uppvisa missvisande resultat. Till sist skulle inkludering av 

kvalitativa mått och en mer djupgående analys av dessa vara önskvärt. De mått vi använt 

har varit kvotvariabler och vi finner att det skulle vara intressant att undersöka om större 

underliggande dynamiska processer som inte tar kvantitativ form är signifikanta för 

konkursprediktion. Detta kan vara till exempel företagskulturella aspekter och deras 

interaktion med varandra och påverkan på företaget, enskilda individers och gruppers 

förtroende för företagsledningen, och om förlusten av erfarna personer inom företaget 

såsom företagets VD eller CFO, nämnvärt påverkar risken att företaget går i konkurs. 
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Bilaga 1 – Korrelationsmatris 

Tabell 8 – Korrelationsmatris 
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Bilaga 2 – Statistiska tester 

Univariat analys 

Tabell 9 – Univariatanalys 

VARIABEL ETIKETT R-SQUARE F VALUE PR > F 

(OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR-KORTFIRISTIGA SKULDER)/TOTAL SKULDER OKT 0,1049 11.48 0,0010 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR/TOTALA SKULDER OTS 0,1249 13.99 0,0003 

EGET KAPITAL/TILLGÅNGAR EKT 0,0530 5.49 0,0211 

EGET KAPITAL/TOTALA SKULDER EKTS 0,1371 15.57 0,0001 

KASSAFLÖDE/TOTALA SKULDER KTS 0,0295 2.98 0,0873 

RÄNTEKOSTNADER/RÖRELSEMARGINAL RRM 0,0102 1.01 0,3185 

RÄNTEKOSTNADER/RÖRELSERESULTAT RRR 0,0072 0.71 0,3998 

LAGER/TOTALA TILLGÅNGAR LTT 0,0684 7.19 0,0086 

LAGER/OMSÄTTNING LO 0,0531 5.49 0,0211 

RÖRELSEKAPITAL/TOTALA TILLGÅNGAR RKTT 0,0251 2.52 0,1153 

RÖRELSERESULTAT/OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR RROT 0,1511 17.45 <.0001 

RÖRELSERESULTAT/TOTALA TILLGÅNGAR RRTT 0,1846 22.19 <.0001 

(RESULTAT FÖRE SKATT + FINANSIELLA KOSTNADER)/OMSÄTTNING RFO 0,0115 1.14 0,2885 

RESULTAT FÖRE SKATT/(RESULTAT FÖRE SKATT + FINANSIELLA KOSTNADER) RRF 0,0212 2.12 0,1486 

(BALANSERAD VINST + RESERVER)/TOTALA SKULDER BRTS 0,1385 15.76 0,0001 

NETTORESULTAT/TOTALA TILLGÅNGAR NRTT 0,0391 3.99 0,0486 

NETTORESULTAT/TOTALA SKULDER NRTS 0,1461 16.76 <.0001 

NETTORESULTAT/RÖRELSERESULTAT NRRR 0,0285 2.88 0,0931 

NETTORESULTAT/OMSÄTTNING NRO 0,0061 0.60 0,4401 

OMSÄTTNING/TOTALA TILLGÅNGAR OTT 0,0061 0.60 0,4400 
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Diskriminantanalys 

Tabell 10 – Kanonisk diskriminantanalys 

Kanonisk diskriminantanalys 
Kanonisk korrelation 0,586255 

Justerad kanonisk korrelation 0,576890 

Approximerad standardavvikelse 0,065961 

Kvadrerad kanonisk korrelation 0,343694 

Eigenvärden, inversen av CanRsq / (1-CanRsq) 0,5237 

Test av H0: Kanonisk korrelation i raden och alla rader 

under är noll. 

Likelihood ratio 0,656306 

Approximativt F-värde 16,76 

DF 3 

Pr>F-värde <0,0001 

Tabell 11 – signifikanta variabler, diskriminantanalys 

Diskriminantanalys 

Variabel Standardavvikelse  Förklaringsgrad, R2 F-värde Pr > F 

RRTT 0,2360 0,1846 22,19 <0,0001 

BRTS 1,2580 0,1385 15,76 0,0001 

LTT 0,2109 0,00684 7,19 0,0086 

Tabell 12 – Koefficienter, diskriminantanalys 

Polad inom standardiserad 

kanonisk struktur 

Variabel Can1 

RRTT 0,657512 

BRTS 0,554146 

LTT – 0,374302 

Logistisk regression 

Tabell 13 – Goodness - of - fit test, logistisk regression 

Hosmer och Lemeshow Goodness-of-fit test 

χ2 DF Pr>χ2 

4,3996 8 0,8194 

Tabell 14 – Punktskattningar, logistisk regression 

Oddskvotsskattningar 

Effekt Punktskattning 

95 % Wald 

konfidensintervall 

RRTT <0,001 <0,001 0,006 

BRTS 0,336 0,138 0,815 
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Tabell 15 – Priors, logistisk regression 

Prob Händelse Icke-
händelse 

Händelse Icke-
händelse 

Korrekt Känslighet Noggrannhet Falsk 
POS 

Falsk 
NEG 

0.000 50 0 50 0 50.0 100.0 0.0 50.0 . 

0.020 50 5 45 0 55.0 100.0 10.0 47.4 0.0 

0.040 49 10 40 1 59.0 98.0 20.0 44.9 9.1 

0.060 49 13 37 1 62.0 98.0 26.0 43.0 7.1 

0.080 48 15 35 2 63.0 96.0 30.0 42.2 11.8 

0.100 48 18 32 2 66.0 96.0 36.0 40.0 10.0 

0.120 48 19 31 2 67.0 96.0 38.0 39.2 9.5 

0.140 48 19 31 2 67.0 96.0 38.0 39.2 9.5 

0.160 48 19 31 2 67.0 96.0 38.0 39.2 9.5 

0.180 48 19 31 2 67.0 96.0 38.0 39.2 9.5 

0.200 48 20 30 2 68.0 96.0 40.0 38.5 9.1 

0.220 47 21 29 3 68.0 94.0 42.0 38.2 12.5 

0.240 47 21 29 3 68.0 94.0 42.0 38.2 12.5 

0.260 47 22 28 3 69.0 94.0 44.0 37.3 12.0 

0.280 46 23 27 4 69.0 92.0 46.0 37.0 14.8 

0.300 46 28 22 4 74.0 92.0 56.0 32.4 12.5 

0.320 46 28 22 4 74.0 92.0 56.0 32.4 12.5 

0.340 46 28 22 4 74.0 92.0 56.0 32.4 12.5 

0.360 46 29 21 4 75.0 92.0 58.0 31.3 12.1 

0.380 46 29 21 4 75.0 92.0 58.0 31.3 12.1 

0.400 44 31 19 6 75.0 88.0 62.0 30.2 16.2 

0.420 43 32 18 7 75.0 86.0 64.0 29.5 17.9 

0.440 43 32 18 7 75.0 86.0 64.0 29.5 17.9 

0.460 42 32 18 8 74.0 84.0 64.0 30.0 20.0 

0.480 42 33 17 8 75.0 84.0 66.0 28.8 19.5 

0.500 41 34 16 9 75.0 82.0 68.0 28.1 20.9 

0.520 40 34 16 10 74.0 80.0 68.0 28.6 22.7 

0.540 38 36 14 12 74.0 76.0 72.0 26.9 25.0 

0.560 37 37 13 13 74.0 74.0 74.0 26.0 26.0 

0.580 37 37 13 13 74.0 74.0 74.0 26.0 26.0 

0.600 33 39 11 17 72.0 66.0 78.0 25.0 30.4 

0.620 29 40 10 21 69.0 58.0 80.0 25.6 34.4 

0.640 27 43 7 23 70.0 54.0 86.0 20.6 34.8 

0.660 25 44 6 25 69.0 50.0 88.0 19.4 36.2 

0.680 22 44 6 28 66.0 44.0 88.0 21.4 38.9 

0.700 21 46 4 29 67.0 42.0 92.0 16.0 38.7 

0.720 20 47 3 30 67.0 40.0 94.0 13.0 39.0 

0.740 20 48 2 30 68.0 40.0 96.0 9.1 38.5 

0.760 19 49 1 31 68.0 38.0 98.0 5.0 38.8 

0.780 18 49 1 32 67.0 36.0 98.0 5.3 39.5 

0.800 18 49 1 32 67.0 36.0 98.0 5.3 39.5 

0.820 17 49 1 33 66.0 34.0 98.0 5.6 40.2 

0.840 17 50 0 33 67.0 34.0 100.0 0.0 39.8 
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0.860 17 50 0 33 67.0 34.0 100.0 0.0 39.8 

0.880 15 50 0 35 65.0 30.0 100.0 0.0 41.2 

0.900 13 50 0 37 63.0 26.0 100.0 0.0 42.5 

0.920 11 50 0 39 61.0 22.0 100.0 0.0 43.8 

0.940 8 50 0 42 58.0 16.0 100.0 0.0 45.7 

0.960 8 50 0 42 58.0 16.0 100.0 0.0 45.7 

0.980 7 50 0 43 57.0 14.0 100.0 0.0 46.2 

1.000 0 50 0 50 50.0 0.0 100.0 . 50.0 

 

Cox-regression 

Tabell 16 – Test för proportionell hasard - Cox-regression 

Supremum test för antaganden för proportionell hasard  

Variabel Maxvärde Replikeringar Seed Pr>Maxvärde 

LTT 0,5836 1000 7548 0,7170 

BRTS 0,7992 1000 7548 0,3160 

NRTT 0,4395 1000 7548 0,7260 
 

Tabell 17 – Modelltest - Cox-regression 

Model fit statistics 

Kriterier Utan kovariat Med Kovariat 

-2 Log L 368,199 325,544 

AIC 368,199 331,544 

SBC 368,199 337,28 
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Figur 9 – Proportionell hasard, BRTS 
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Figur 10 – Proportionell hasard - LTT 
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Figur 11 – Proportionell hasard - NRTT 
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Bilaga 3 – Företagsurval 

Tabell 18 – Företagsurval 

BOLAGSNAMN BRANSCH HUVUDGRUPP STATUS 

Adesso Bygg Aktiebolag Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Aktiebolaget Bertlid & Co Partihandel Aktiv 
Billdals Trädgårdsanläggning Aktiebolag Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Brandskyddslaget AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Caland AB Bemanning & Arbetsförmedling Aktiv 
Callenberg Group AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Chiffer Media Aktiebolag Reklam, PR & Marknadsundersökning Aktiv 
E. Anttila City Golv AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Ejlertslunds Grus & Betong Aktiebolag Tillverkning & Industri Aktiv 
Ericson Bad & Snickeri i Skokloster AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Fegens Hyvleri Aktiebolag Tillverkning & Industri Aktiv 
Fred's Fjärrvärme Service AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
G.R. Produkter i Tenhult Aktiebolag Tillverkning & Industri Aktiv 
Gräv & Schakt i Grängesberg L-E Andersson Aktiebolag Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Havator Aktiebolag Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Inflo Ventilationsservice Aktiebolag Teknisk Konsultverksamhet Aktiv 
ITH International Trading House Sweden AB Partihandel Aktiv 
Ivar Svenssons Trafik Aktiebolag Transport & Magasinering Aktiv 
K. Balkhed Aktiebolag Partihandel Aktiv 
KABE Transport AB Tillverkning & Industri Aktiv 
KC Kontorslänken AB Partihandel Aktiv 
Kungsmöbler AB Detaljhandel Aktiv 
Kungsängen i Nora AB Hälsa & Sjukvård Aktiv 
LocusMedicus Sweden Aktiebolag Teknisk Konsultverksamhet Aktiv 
Magnus Franzén Aktiebolag Detaljhandel Aktiv 
National Gummi Aktiebolag Tillverkning & Industri Aktiv 
Nya Renommé i Örebro Aktiebolag Detaljhandel Aktiv 
Optilia Instruments AB Tillverkning & Industri Aktiv 
Orren Entreprenad Aktiebolag Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
P G Johannesson Advice AB Juridik, Ekonomi & Konsulttjänster Aktiv 
Prospero Management AB Teknisk Konsultverksamhet Aktiv 
Qvalia AB Teknisk Konsultverksamhet Aktiv 
Ragunda Livs AB Detaljhandel Aktiv 
Red Pipe Sound Design AB Media Aktiv 
SML Dentallaboratorium Göteborg AB Tillverkning & Industri Aktiv 
SoS Bilservice Svets & Smide AB Reparation & Installation Aktiv 
Taksmide i Borlänge AB Tillverkning & Industri Aktiv 
Tengbomgruppen Aktiebolag Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Time Express AB Transport & Magasinering Aktiv 
Tudorkliniken AB Hälsa & Sjukvård Aktiv 
Tur & Retur Resebyrå i Helsingborg Aktiebolag Resebyrå & Turism Aktiv 
Tyresö Byggarna AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Aktiv 
Upplands Potatis Försäljning Aktiebolag Partihandel Aktiv 
Wollerts Spannmåls Aktiebolag Livsmedelsframställning Aktiv 
Vänern Godstrafik AB Transport & Magasinering Aktiv 
Växjö Färg och Tapetaffär AB Detaljhandel Aktiv 
XPECTA Evenemangsteknik AB Uthyrning & Leasing Aktiv 
Åkessons Bilcenter i Leksand AB Motorfordonshandel Aktiv 
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ÅMA Maskinservice Aktiebolag Tillverkning & Industri Aktiv 
Älvsbyhus AB Tillverkning & Industri Aktiv 
Anacardia AB Livsmedelsframställning Konkurs 
Anderséns Mekaniska Aktiebolag Tillverkning & Industri Konkurs 
Andersin Automotive AB Motorfordonshandel Konkurs 
Arkivator AB Tillverkning & Industri Konkurs 
Artech Automation Aktiebolag Teknisk Konsultverksamhet Konkurs 
ATS Assistans Trygghet Service AB Hälsa & Sjukvård Konkurs 
Backgårdens Bygg Bo Johansson AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
BTM News Travel of Sweden AB Resebyrå & Turism Konkurs 
Bygg Mark & Kabel i Malmö AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
CJ Lastmaskiner AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
Cromtjänst B. Johansson Aktiebolag Tillverkning & Industri Konkurs 
Diplomgruppen Mellansverige Aktiebolag Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
E. Camp Byggnads AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
EMA Lundberg Aktiebolag Teknisk Konsultverksamhet Konkurs 
Eriksdals Snickeri Aktiebolag Tillverkning & Industri Konkurs 
Experience Center i Arjeplog AB Uthyrning & Leasing Konkurs 
Freab Bygg AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
FrontDesk Publishing AB Media Konkurs 
Fru Berg AB Reklam, PR & Marknadsundersökning Konkurs 
G. Axelssons Elektriska Aktiebolag Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
Garden Food International i Stockholm Aktiebolag Detaljhandel Konkurs 
Gargnäs Snickeri AB Tillverkning & Industri Konkurs 
Hansa Herr o Damekipering AB Detaljhandel Konkurs 
Helanders Måleri & Konsult AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
Iggesund Treasury AB Tillverkning & Industri Konkurs 
Isolett Panelbyggen AB Partihandel Konkurs 
JE:s Bil & Elservice Aktiebolag Reparation & Installation Konkurs 
Kakelgruvan i Falun AB Partihandel Konkurs 
Konga Bruk Aktiebolag Tillverkning & Industri Konkurs 
KRGH Bike i sverige AB Partihandel Konkurs 
KT Solsta AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
Kämpa Frakt Aktiebolag Transport & Magasinering Konkurs 
LRS Agri AB Tillverkning & Industri Konkurs 
LS Agency AB Partihandel Konkurs 
MAGU E-Systems AB Teknisk Konsultverksamhet Konkurs 
Mark & anläggning i Mjölby AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
Mercon Teknik AB Teknisk Konsultverksamhet Konkurs 
Mexx Scandinavia Aktiebolag Detaljhandel Konkurs 
Nynäshamns Ljud och Bild AB Detaljhandel Konkurs 
Olivedals Projekt AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
Ostkustens Assistance & Konsult AB Hälsa & Sjukvård Konkurs 
PC-Doctorn Helsingborg Aktiebolag Detaljhandel Konkurs 
Positiv Pension i Sverige AB Juridik, Ekonomi & Konsulttjänster Konkurs 
Rekryteringsbolaget Arcona i Norden AB Bemanning & Arbetsförmedling Konkurs 
Rydaholms butiksutveckling AB Tillverkning & Industri Konkurs 
Rönninge Transport Aktiebolag Transport & Magasinering Konkurs 
SMIDESPARTNER I STHLM AB Tillverkning & Industri Konkurs 
Södermalms Glas- och Fönsterrenovering AB Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet Konkurs 
Tvärskogs Trätransport Aktiebolag Transport & Magasinering Konkurs 
Unlimited Licenses i Göteborg Aktiebolag Partihandel Konkurs 
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Bilaga 4 – Programmeringskod 

Gör stegvis diskriminantanalys 

proc stepdisc data=konkurs bsscp tsscp; 

var OKT OTS EKT EKTS KTS RRM RRR LTT LO RKTT RROT RRTT RFO RRF BRTS 

NRTT NRTS NRRR NRO OTT; 

class status; 

run; 

 

Genomför diskriminantanalys med de utvalda variablerna 

proc discrim data=konkurs can anova manova; 

var RRTT BRTS LTT; 

class status; 

run; 

 

Gör stegvis logistisk regression 

proc logistic data= konkurs descending;  

model Status=OKT OTS EKT EKTS KTS RRM RRR LTT LO RKTT RROT RRTT RFO RRF 

BRTS NRTT NRTS NRRR NRO OTT / selection=stepwise slentry=0.05 slstay=0.1 details 

lackfit ctable; 

run; 

 

proc logistic data= konkurs descending;  

model Status=RRTT BRTS / ctable firth; 

run; 

 

Glimmix för vanlig logistisk regression 

proc glimmix data=konkurs; 

 model Status=RRTT BRTS/ dist=binary link=logit ddfm=bw solution; 

run;  

 

Skapar en cox-regression 

proc phreg data=Cox plots=cumhaz; 

id Bolagsnamn; 

model tid*status(0)=OKT OTS EKT EKTS KTS RRM RRR LTT LO RKTT RROT RRTT 

RFO RRF BRTS NRTT NRTS NRRR NRO OTT / selection=stepwise slentry=0.05 slstay=0.1 

details ties=efron rl; 

assess ph / resample seed=7548; 

baseline out=estimate timelist=24 survival=_ALL_ covariates=cox; 

run; 

 


