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Sammanfattning 

Denna studies syfte var att analysera sex nyckeltal och se vilka samband dessa hade på 

riskbuffert sysselsatt kapital. Studien utfördes på 796 små byggbolag i Sverige under perioden 

2009–2016 med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. Som teoretisk referensram 

användes working capital management och finansiell oro. Studien resulterade i att kapitalets 

omsättningshastighet, skuldränta och rörelsekapital/totala tillgångar uppvisade signifikanta 

negativa samband med riskbuffert sysselsatt kapital. Räntetäckningsgrad och avkastning på 

totalt kapital resulterade i signifikanta positiva samband med riskbuffert sysselsatt kapital. 

Skuldsättningsgrad resulterade intressant nog i ett icke signifikant negativt samband. Slutligen 

diskuterades byggbolagens sannolikhet för finansiell oro utifrån respektive nyckeltal.  

 

Nyckelord: Små byggbolag, finansiell oro, binär logistisk regressionsanalys, working capital 

management, riskbuffert sysselsatt kapital, skuldsättningsgrad, skuldränta, kapitalets 

omsättningshastighet, rörelsekapital/totala tillgångar, räntetäckningsgrad, avkastning på totalt 

kapital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the relation between six independent key ratios with 

riskbuffer on capital employed. The study was conducted on 796 small construction 

enterprises in Sweden during 2009–2016 with a binary logistic regression model. As 

theoretical framework, working capital management and financial distress was applied. The 

study concluded that the capital turnover rate, interest payable and working capital to total 

assets had significant negative relations with riskbuffer on capital employed. However, the 

interest cover ratio and return on total assets were both significant positively related with 

riskbuffer on capital employed. Debt-to-equity ratio resulted interestly enough in a non-

significant negative relation. Lastly, with regards taken to every respective key ratio, the 

probability of financial distress among the construction firms was discussed.  

 

Key words: Small constructing enterprises, financial distress, binary logistic regression, 

working capital management, riskbuffer on capital employed,  debt-to-equity ratio, interest 

payable, capital turnover rate, working capital to total assets, interest cover ratio, return on 

total assets. 
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1 Inledning 

 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens problem samt en definition av finansiell 

oro. Sedan formuleras studiens problem följt av forskningsfrågor, syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Små till medelstora företag (SMF) har alltid varit beroende utav traditionell bankfinansiering 

för att kunna upprätthålla den ekonomiska balansen i verksamheten (Wehinger, 2013). För att 

skapa bättre kontroll över det utlånade kapitalet erbjuder banker vanligtvis lån med högre 

räntor till mindre bolag. Detta även för att mindre bolag oftast förknippas med högre 

likviditetsrisker. Lån med höga räntor kan försvåra bolagets betalningsförmåga samtidigt som 

den kan begränsa verksamhetens tillväxtförmåga (Hernández-Cánovas och Koëter-Kant, 

2011). Att låna för mycket kapital med höga räntor kan även enligt Demiroglu och James 

(2015) leda till förödande effekter såsom otillräcklig finansiering vilket kan öka risken för 

konkurs. Enligt Jie Sun et al. (2013) kan en förhöjd risk för konkurs indikera att ett bolag 

befinner sig i finansiell oro. Finansiell oro definieras enligt Jie Sun et al. (2013) utefter en 

skala där svårigheter med kassaflöden beskrivs som milda problem medan risk konkurs 

räknas till allvarlig finansiell oro. Vidare beskrivs att bolag i finansiell oro kan variera mellan 

ett milt till ett allvarligt tillstånd. Finansiell oro är alltså en pågående process där bolaget 

pendlar mellan olika nivåer av finansiell oro.  

 

Enligt Timmons och Spinelli (2004) bidrar små bolag starkt till samhällets ekonomiska 

fluktuationer eftersom de utgör den större delen av samhällets aktiva bolag. Inom denna 

kategori, det vill säga små bolag, växer emellertid ett problem vilket är risken för konkurs 

(Timmons och Spinelli, 2004). Sedan 2016 kan vi se en ökning i antal konkurser utfärdade av 

tingsrätten i Sverige där just byggbranschen sedan en tid tillbaka varit väldigt utsatt. 2017 

utfärdade tingsrätten 1 240 konkurser inom byggsektorn vilket är en ökning ställt mot 

föregående år (Tillväxtanalys, 2017). Forskare som Headd (2003) och Van Auken et al. 

(1993) argumenterar att avsaknandet av kapital och erfarenheten av att driva en verksamhet 

vanligtvis tvingar små bolag i konkurs. Andra forskare lyfter fram att bolags finansiella 

ställning och risk för konkurs går att utläsa av bolagens finansieringsförmågor (Altman, 1968; 

Ohlson, 1980). Headd (2003) påvisar vidare att endast två tredjedelar av bolagen överlever två 

år och bara hälften av de nyuppkomna bolagen överlever längre än fyra år.  

 

För att inte halka efter i finansieringen och riskera konkurs eller finansiell oro kan ett bolag se 

över sina investeringar. Kersten et al. (2017) menar att SMF kan minska sina finansiella risker 

genom investeringar i hopp om högre avkastning. Att förvalta rörelsekapitalet är även viktigt 

enligt Kargar och Blumenthal (1994) och hur väl små bolag förvaltar kapitalet kan vara 

avgörande för bolagets överlevnad och är därför extra väsentligt i mindre verksamheter. I 

praktiken behöver många branscher förbättra avkastningen, speciellt små bolag som tenderar 

att förvalta rörelsekapitalet dåligt (Narasimhan och Murty, 2001). Små bolag drabbas därför 

av underkapitalisering och tenderar följaktligen att ha en hög proportion nuvarande tillgångar, 

mindre likviditet och är i hög grad beroende av kortfristiga skulder (Peel och Howorth, 2000).  



 

 

 

 

För att utläsa bolagets finansiella ställning kan grundliga analyser av nyckeltal göras för att 

enklare jämföra bolag och branscher emellan. För att få bättre representativ information om 

verksamheten kan nyckeltal jämföras över en längre tid för att se skillnader mellan perioder 

(Nilsson et al., 2002). Genom att till exempel titta på avkastningen på sysselsatt kapital, där 

både vinst och kapital sätts samman, under längre perioder kan bolagets totala prestanda 

avläsas. Enligt Eilon (1992) är avkastning på sysselsatt kapital det mest effektiva nyckeltalet 

vid prestandaberäkning. Avkastningen på sysselsatt kapital kan ställas mot räntorna på de 

traditionella banklånen. Detta ger ett underlag för hur mycket avkastning ett bolag kan förlora 

utan att förmågan till återbetalning av ränta minskar, vilket definierar riskbuffert sysselsatt 

kapital. Är avkastningen på sysselsatt kapital låg och räntorna höga har bolaget en lägre 

och/eller negativ riskbuffert sysselsatt kapital.  

 

Sex nyckeltal kopplade till finansiell oro och konkurs är skuldsättningsgrad, kapitalets 

omsättningshastighet, skuldränta, rörelsekapital/totala tillgångar, räntetäckningsgrad och 

avkastning på totalt kapital (Altman, 1968; Yazdanfar, 2008; Hansson et al., 2006; Ohlson, 

1980; Asquith et al., 1994; Ruibin et al., 2014). 

 

1.2 Problemformulering 

Mycket av den forskning inom konkurs, finansiell oro och nyckeltal är genomförd på 

utländska marknader och många är relativt gamla. Behovet av nya undersökningar ökar då 

marknaden ständigt är i förändring vilket kan innefatta att det finns ett forskningsgap inom 

området. Framförallt vad gäller sambandet mellan riskbuffert sysselsatt kapital och finansiell 

oro där forskningen är bristfällig. Alltså fyller denna uppsats det teoretiska kunskapsgapet och 

kan därför vara angelägen för framtida forskning. Vidare använder vi, till skillnad mot många 

tidigare forskare inom finansiell oro och konkursprediktion, en binär logistisk 

regressionsmodell. Dessutom undersöker många konkursprediktion, vilket ytterligare 

understryker behovet av forskning inom finansiell oro. Detta eftersom modeller inom 

finansiell oro i ett tidigare skede kan indikera en dålig ekonomisk situation för ett bolag 

jämfört med konkursprediktionsmodeller. Forskning om finansiell oro kan alltså dels fylla 

teoretiska kunskapsgap och som en konsekvens även praktiskt appliceras för att lösa de 

praktiska problem bolag ställs inför inom denna kontext. Det praktiska problemets relevans 

understryks ytterligare av den tidigare nämnda höga konkursstatistiken. Därför kan det rent 

praktiskt ligga i byggbolagens intresse att finansiellt reglera och gardera sig mot negativa 

trender med i bolagets riskbuffert sysselsatt kapital.  

 
1.3 Forskningsfrågor 
Vilka samband finns mellan de sex nyckeltalen och riskbuffert sysselsatt kapital för små bolag 

inom byggbranschen? 

 

Hur ser sambanden ut mellan de sex nyckeltalen och finansiell oro? 

  



 

 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera sambanden mellan sex nyckeltal och riskbuffert 

sysselsatt kapital. Detta ger underlag för att beskriva sannolikheten för finansiell oro. För att 

kunna uppnå syftet använder vi oss i denna studie av sex tidigare prövade nyckeltal som 

potentiellt kan påverka sannolikheten för finansiell oro. Dessutom kommer nyckeltalen 

teoretiseras utifrån working capital management och finansiell oro. Detta för att understödja 

med teoretisk kunskap som vidare forskning kan använda sig av och som potentiellt kan 

utmynna i hur små byggbolag i Sverige kan minska sannolikheten för finansiell oro. 

  
1.5 Avgränsningar 
Denna studie begränsar sig till små byggbolag på den svenska marknaden. Anledningen till att 

byggsektorn blivit aktuell är den förhållandevis höga konkursstatistiken. Dessutom tenderar 

det att ge bättre resultat att undersöka en och samma bransch vid nyckeltalsanalyser (Nilsson 

et al., 2002). Studien begränsar sig till sekundär paneldata som omfattar tidsperioden 2009 till 

2016 och behandlar icke noterade bolag. I linje med Van Auken och Carter (2006) begränsar 

sig denna studie till små bolag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Tidigare forskning  

 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning och empiriskt resultat inom området finansiell 

oro och konkurs.  

 

2.1 Finansiell oro 

Tidigare forskning inom finansiell oro belyser främst problemen berörande finansiell 

omstrukturering (Gilson och Lang, 1990; Wruck, 1990; Brown et al., 1992) och om hur 

ledningen i ett bolag under sämre perioder ändrar sin styrelse (Gilson, 1989). Modeller som 

predikterar finansiell oro har dock till antalet varit få (Schipper, 1977; Lau, 1987; Hill et al., 

1996). Dessutom finns det modeller inom finansiell oro men som i själva verket är 

konkursprediktionsmodeller som alltså egentligen undersöker konkurser istället för finansiell 

oro (Platt och Platt, 2002). Problemet, enligt Platt och Platt (2002), har varit att det inte 

funnits en konsekvent definition som tydligt visar när ett bolag faktiskt befinner sig i en 

period av finansiell oro. De definitioner man i tidigare forskning försökt använda har utgått 

från nyckeltal (Platt och Platt, 2002). Dessa nyckeltal har i sin tur blivit applicerade för att se 

om bolag befinner sig i finansiell oro. Exempelvis har Lau (1987) och Hill et al. (1996) bland 

annat använt uteblivna utdelningar och uppsägningar som nyckeltal för att ringa in vad 

finansiell oro innebär. Annars har även räntetäckningsgrad använts av Asquith et al. (1994) 

medan Whitaker (1999) använder nuvarande löptid på långfristiga lån. Forskare som Van 

Auken och Carter (2006) förklarar finansiell oro med hjälp av ålder, användandet av teknik 

och huruvida marknaden är konkurrenskraftig eller inte. Enligt Platt och Platt (2002) är 

problemet dock med dessa sätt att förklara finansiell oro att det finns bolag som har dåliga 

värden enligt dessa nyckeltal men som ändå inte lider av finansiell oro. Till exempel kan 

uppsägning ske på en viss avdelning i ett bolag som för övrigt är ett friskt bolag. Dessa 

problem och problemen med att definiera finansiell oro ser Platt och Platt (2002) som en 

möjlig anledning till den tidigare uteblivna framgången vad det gäller finansiell oro. De har 

själva definierat och klassificerat finansiell oro när bolag uppvisat negativ nettoinkomst, 

uteblivna utdelningar eller varit föremål för skuldfinansieringsfirmor.  

 

En annan definition av Baldwin och Scott (1983) menar på att ett bolag befinner sig i 

finansiell oro när bolaget inte kan återbetala befintliga skulder. De första stegen mot finansiell 

oro är vanligtvis begränsningar att betala tillbaka skulder samt begränsningar att kunna betala 

utdelningar. Whitaker (1999) menar att så länge som kassaflödet är högre än skulderna så har 

bolaget möjlighet att återbetala sina långivare. Nyckeln är alltså, enligt Whitaker (1999), att 

titta på bolagets oförmåga att betala tillbaka kontraktuella skulder. Han menar emellertid att 

en stor del av finansiell oro dock kan upptäckas i betydligt tidigare skeenden. Wruck (1990) 

framhåller å andra sidan att finansiell oro kan ses utifrån dåligt management. Boritz (1991) 

går i liknande spår och menar att finansiell oro karaktäriseras av en inledande dålig 

ekonomisk period tillsammans med sämre management som leder till dyrbara misstag. 

Elloumi och Gueyié (2001) väljer däremot att använda långvariga negativa avkastningar per 

aktie som nyckeltal för att förklara finansiell oro. 

 



 

 

 

Sammantaget skiljer sig alltså definitionerna av finansiell oro genom den tidigare litteraturen. 

Forskare har alltså utgått från oförmågan att betala tillbaka skulder, uppsägningar, dåligt 

management eller nyckeltal för att definiera finansiell oro. Vår forskning tar fasta på den 

inriktning som bestått av användandet av nyckeltal för att definiera finansiell oro. Detta 

eftersom vi använder riskbuffert sysselsatt kapital som beroende variabel. Dock har tidigare 

litteratur inte använt riskbuffert sysselsatt kapital även om det finns en del likheter kring 

räntetäckningsgrad (Asquith et al., 1994). 

 

2.2 Prediktionsmodeller för finansiell oro och konkurs 
Platt och Platt (2002) menar att det finns få modeller inom finansiell oro medan det finns 

rikliga mängder sådan litteratur om modeller för konkurser. Även Konstantaras et al. (2011) 

konstaterar att majoriteten av tidigare forskning handlar om modeller för konkurser. Därför 

anser vi att det är rimligt att beskriva tidigare litteratur om modeller inom konkurs eftersom de 

är relaterade till modeller rörande finansiell oro.  

 

Enligt Gerald (2002) har det pågått en omfattande debatt vars syfte varit att finna modeller 

som ska identifiera bolags sannolikhet att gå i konkurs. Appiah och Abor (2009) menar att 

sådana modeller, så kallade konkursprediktionsmodeller, till antalet finns i väldigt stor 

omfattning. Dessa modeller har använts för att prediktera konkurser inom  

tillverkningsbranschen i USA (Altman, 1968), i småskaliga branscher (Edmister, 

1972), järnvägsindustrin i USA (Altman, 1973), inom bank (Sinkey, 1975), och många fler 

branscher. Trots all omfattande litteratur ställer sig Shukla (1994) frågan varför vissa bolag 

genererar tillväxt och blir större medan andra går i konkurs. Denna fråga har man sedan 1932 

ställt sig, då forskning inom detta område påbörjades (Appiah och Abor, 2009). Det är en 

liknande fråga som även vår grupp ställer sig, med skillnaden att vår forskning kommer ta 

fasta på finansiell oro istället för konkurs. Dessutom vill vi titta på sambandet mellan 

riskbuffert sysselsatt kapital och våra nyckeltal, där inga tidigare studier finns. Vidare utförs 

vår undersökning på svenska byggbolag som i detta sammanhang också är ett outforskat 

område.  

 

För att analysera konkurs använde sig Beaver (1966) av univariat diskriminantanalys (UDA) 

och drog slutsatsen att bolagets nyckeltal skiljer sig från konkursdrabbade bolag och icke 

konkursdrabbade bolag. Denna undersökning byggde i sin tur på en forskning av Patrick 

(1932) som menade att nyckeltalsanalys kunde vara ett väsentligt verktyg för att förutsäga 

konkurser bland bolag. Det univariata analysperspektivet, som Beaver (1966) anammat, har 

dock fått kritik för att inte vara tillräckligt holistiskt och som inte tagit hänsyn till fler 

komplexa faktorer. Appiah och Abor (2009) menar att UDA kan ge motstridande resultat 

eftersom olika variabler kan stå i konflikt med varandra. Därför har modeller som varit mer 

konsekventa varit av intresse och därför konstruerades multivariata analysmodeller vilket 

bland annat Altman (1968) använde sig av. Altman (1968) upptäckte bland annat i sin 

undersökning att nyckeltal inom finansiering bäst predikterade konkurs. Vår uppsats kommer 

likt Altman (1968) utgå från en mer avancerad analysmodell. Däremot kommer vi inte göra en 

multivariat analys (MDA) på det sättet som Altman (1968) gjorde utan en binär logistisk 

regressionsanalys. Detta går också i linje med Charalambous et al. (2004) som menar på att 



 

 

 

det finns begränsningar i linjära diskriminant analyser. Däremot med logistiska 

regressionsanalyser som bland andra Ohlsson (1980) använt sig av undviker man några av 

problemen förknippat med MDA. Sedan Ohlsson (1980) har logistiska regressionsanalyser 

flitigt använts för att prediktera konkurser. Inom finansiell oro har bland andra Platt och Platt 

(2002) använt en logistisk regressionsanalys i nyckeltalssammanhang. 

 

Trots mångfalden av modeller som använts både i praktiken och inom forskning är den 

tidigare beskrivna modellen av Altman (1968) gammal och baseras bara på ett relativt litet 

urval. Vidare understryker Boritz et al. (2007) att dessa gamla modeller inte är optimerade för 

hur ekonomin ser ut på 2000-talet med till exempel bolagens bättre förmåga att finansiera 

skulder, ändringar i konkurslagar, och andra ekonomiska cykler.  

 

2.3 Nyckeltal som använts inom forskningsområdet konkurs och finansiell oro 
Vad gäller tidigare forskning inom vilka nyckeltal som använts för att analysera konkurser 

och effekten av dessa har Mossman et al. (1998) med “An empirical comparison of 

bankruptcy models” bidragit med. De påstår att många forskare analyserat konkurser utifrån 

nyckeltal och menar att till exempel nyckeltalen skulder i förhållande till eget kapital och 

tillgångar mot nuvarande skulder är intuitiva att förstå i förhållande till konkurser. Vidare 

hävdar de att nyckeltal varit framgångsrika för att förutse konkurs men att det är oklart vilka 

nyckeltal som är bäst lämpade. 



 

 

 

Tabell 1 (visar de nyckeltal och kassaflöden Aziz et al., (1988) och Altman (1998) använde.) 

  

I tabell 1 hämtad från Mossman et al. (1998) framgår det under “Panel A” vilka nyckeltal som 

använts i forskning av Altman (1968) och under “Panel B” framgår vilka kassaflöden som 

använts av Aziz et al. (1988). Eftersom vi använder oss av nyckeltal är vi intresserade av 

“Panel A” av Altman (1968). Mossman et al. (1998) menar att ingen dominerande modell 

baserad på nyckeltal finns utan hänvisar till fortsatt forskning för att ta fram nya modeller. 

Trots avsaknandet av en dominerande modell är forskningen gjord av Altman (1968) 

tongivande inom området. Därför väljer vi att utgå från två nyckeltal som Altman (1968) 

använt: kapitalets omsättningshastighet för att se hur väl byggbolagen omsätter kapitalet 

(Sales to total assets) och rörelsekapital/totala tillgångar (working capital to total assets). 

 

Zmijewski (1984) undersöker vilka faktorer som kan leda till finansiell oro. Studiens resultat 

indikerar på ett signifikant negativt samband mellan finansiell oro och avkastning på totalt 

kapital. Vidare i undersökningen används även nyckeltalet skuldsättningsgrad som påvisas ha 



 

 

 

ett positiv signifikant samband med finansiell oro. Forskare inom finansiell oro som 

exempelvis Ruibin et al. (2014) stärker och påvisar det signifikanta negativa sambandet till 

avkastning på totalt kapital. Andra forskare som Yazdanfar (2008) undersöker svenska SMF 

och konkurs. Resultatet från forskningen påvisar ett signifikant negativt samband mellan båda 

de ovanstående nyckeltal och konkurs. Det går i linje med tidigare forskning som prövat 

finansieringsmått (Altman, 1968; Mossman et al., 1998; Platt och Platt, 2002). Yazdanfar 

(2008) likt Altman (1968) undersöker även kapitalets omsättningshastighet. Att just 

undersöka små bolag och konkurs är relativt välskrivet som exempelvis Van Auken och 

Carter (2006) som undersöker nyckeltal för 112 små bolag för att kunna förutspå konkurs. 

Studien indikerar på att bolag i konkurs saknar kunskap, otillgänglighet till skulder och 

ekonomiskt klimat.  

 

Tabell 2(Tabellen visar ett antal tidigare forskningar inom konkurs och finansiell oro med hänsyn till deras 

metod, urval, årtal för studien och land.) 

Författare  Land Ämnes- 

område 

Urval/st Metod Mätperiod 

Bandyopadhyay (2007) Indien Konkurs- 

prediktion 

150 Logistisk 

regression 

1998–2005 

Ruibin (2014) Kina Finansiell 

oro- 

prediktion 

107 Logistisk 

regression 

2001–2008 

Ward (1994) USA Konkurs- 

prediktion 

51  Logistisk 

regression 

1988–1989 

Barniv et al. (2002) USA Konkurs- 

prediktion 

237 Ordinal 

regressions- 

modell 

1980–1992 

Platt och Platt (2002) USA Finansiell 

oro 

56 Logistisk 

regression 

1989–1998 

Van Auken och Carter 

(2006) 

USA Konkurs- 

prediktion 

112 Logistisk 

regression 

2003 

Gentry et al. (1985) USA Konkurs- 

prediktion 

66 Logistisk 

regression 

1970–1981 

Konstantaras (2011) Grekland Finansiell 

oro 

4161 Logistisk 

regression 

1993–2009 

Platt et al. (1994) USA Konkurs- 

prediktion 

124 Logistisk 

regressions- 

modell 

1982–1988  

Appiah och Abor 

(2009) 

England Konkurs- 

prediktion 

62 Multipel 

diskriminant- 

analys 

1994–2004 

 



 

 

 

3 Teori 

 
I detta kapitel presenteras studiens teorier samt hypoteser som grundar sig ur tidigare 

forskning och litteratur. Vidare illustreras analysmodellen där studiens hypoteser 

sammanställs.  

 
3.1 Working capital management 
Working capital management, eller översatt på svenska rörelsekapitalförvaltning, syftar till 

hur bolag använder rörelsekapitalet och definieras som skillnaden mellan nuvarande tillgångar 

och nuvarande skulder. Rörelsekapitalets storlek visar bolagets förmåga att betala 

fordringarna och hur bolaget klarar av den dagliga verksamheten. Ett större rörelsekapital 

indikerar att det finns mycket bundet kapital i verksamheten vilket syftar till det kapital som 

måste återanvändas i verksamheten. Att besitta ett för stort rörelsekapital indikerar dock att 

det finns resurser i verksamheten som skulle kunna generera bättre sysselsatt avkastning i 

andra delar av bolaget. Rent bokföringsmässigt syftar rörelsekapital på ett bolags 

omsättningstillgångar subtraherat med de kortfristiga skulderna. (Fazzari och Petersen, 1993) 

Figur 1 visar hur ett bolag konverterar sina nuvarande tillgångar, inventarier i detta fall, till 

monetära medel som betalas ut till anställda och leverantörer.   

 

 

 
Figur 1 (Working capital cycle.) 

 

Enligt Dewing (1941) är working capital management teorin en utav de optimala faktorerna, 

berörande likviditet, ett bolag bör arbeta med. Denna teori utgår från att hitta en optimal 

förvaltning av bolagets rörelsekapital för att maximera företagsvärdet och undvika risken för 

konkurs. Working capital management är viktigt för alla bolag, allt från högteknologiska till 

kemikalietillverkare, men är mest väsentlig för de små bolagen eftersom de har begränsad 

tillgång till långfristiga lån. De små bolagen är alltså mer beroende utav det egna kapitalet och 

kortfristiga lån (Chittenden et al., 1998; Saccurato, 1994). Studier i storbritannien och 

Amerika gjord av Berryman (1983) och Cheatham (1993) visar att dålig finansiell förvaltning, 



 

 

 

speciellt working capital management, tillsammans med långfristiga lån är huvudsakliga 

faktorer till att små bolag går i konkurs. 

  

3.2 Finansiell oro 
 Enligt Larsson (2008) ökar ett bolags sannolikhet för finansiell oro när skuldsättningsgraden 

ökar eller när andelen eget kapitalet minskar eftersom ett mindre eget kapital förknippas med 

högre risker kring skuldfinansieringen. Räntekostnaderna behöver då prioriteras i större 

utsträckning vilket även gör att bolagets utdelning blir lidande. Precis som tidigare nämnt 

definieras finansiell oro utefter en skala enligt både Larsson (2008) och Jie Sun et al. (2013) 

och ses som en pågående process i bolaget. Problematik kring exempelvis kassaflöden eller 

personalkostnader antas som en mindre allvarlig grad av finansiell oro. Ett bolag vars 

verksamhet löper risk för konkurs antas som ett mer allvarligare problem och antas vara 

längst ut på skalan. Ett tecken på finansiell oro är alltså enligt Larsson (2008) när skuldernas 

nackdelar överstiger fördelarna. Detta innebär i sin tur högre kostnader för bolaget vilket leder 

till ett lägre bolagsvärde.  

 

3.3 Hypotesgenerering  
Enligt Altman (1968) är skuldsättningsgrad ett av de effektivaste nyckeltalen för att avgöra ett 

bolags risk för konkurs. Forskare inom finansiell oro som Platt och Platt (2002), Zmijewski 

(1984) och inom konkurs som Yazdanfar (2008) undersöker även nyckeltalet. Dessa studier 

fann ett signifikant positivt samband mellan skuldsättningsgrad och finansiell oro och det 

ligger därför till grund för vår första hypotes.  

 

H1: Skuldsättningsgrad har ett signifikant negativt samband med riskbuffert sysselsatt 

kapital. 

 

I Altmans (1968) undersökning visar det sig att kapitalets omsättningshastighet har ett icke 

signifikant negativt samband med konkurs. Yazdanfar (2008) använder även detta nyckeltal 

vilket dock resulterar i ett signifikant negativt samband. Vi väljer att gå i linje med Yazdanfar 

(2008) då studien är gjord i senare skede och även behandlar svenska bolag.  

 

H2: Kapitalets omsättningshastighet har ett signifikant positivt samband med riskbuffert 

sysselsatt kapital. 

 

Enligt Altman (1968) och Mossman et al. (1998) är nyckeltal inom kategorin lånefinansiering 

väsentliga mått vid konkursprediktion. Platt och Platt (2002) undersöker även optimala 

nyckeltalskategorier för finansiell oro där bland annat kostnaden för räntan användes. Vi 

ansåg utifrån dessa resonemang att nyckeltalet skuldränta var av väsentlighet för denna studie. 

Platt och Platt (2002) påvisade ett positivt samband mellan finansiell oro och 

finansieringsnyckeltal. Dock spekuleras enbart skuldräntans signifikans i denna studie.  

 

H3: Skuldränta har ett signifikant samband med riskbuffert sysselsatt kapital.  

 

Altman (1968) argumenterar i sin studie att rörelsekapital genom bolagets totala tillgångar är 



 

 

 

ett rationellt nyckeltal i konkursprediktioner. Ohlsons (1980) använder även nyckeltalet i sin 

studie men vi kommer utgå från Altmans (1968) resultat och anta att rörelsekapital/totala 

tillgångar är positivt signifikant relaterad till riskbuffert sysselsatt kapital.   

 

H4: Rörelsekapital/totala tillgångar har ett signifikant positivt samband med riskbuffert 

sysselsatt kapital.  

 

Asquith et al. (1994) definierar finansiell oro utefter bolagens räntetäckningsgrad samt påvisar 

att nyckeltalet kan indikera om ett bolag befinner sig i finansiell oro. Utifrån detta 

formulerades följande hypotes: 

 

H5: Räntetäckningsgrad har ett signifikant positivt samband med riskbuffert sysselsatt 

kapital.  

 

Enligt Ruibin et al. (2014) och Zmijewskis (1984) studier ska det finnas ett signifikant 

negativt samband mellan avkastning på totalt kapital och finansiell oro. Yazdanfar (2008) 

fann även ett signifikant negativt samband mellan konkurs och bolags avkastning på totalt 

kapitalt. Därav väljer vi att gå i linje med dessa resultat och härleder ett positivt samband till 

riskbuffert sysselsatt kapital. 

 

H6: Avkastning på totalt kapital har ett signifikant positivt samband med riskbuffert sysselsatt 

kapital. 

 

3.4 Analysmodell 
Analysmodellen är baserad på hypoteserna och visar hur de oberoende variablerna är 

kopplade till den beroende variabeln riskbuffert sysselsatt kapital. Enligt figur 2 framgår att 

de oberoende variablerna är direkt kopplade till riskbuffert sysselsatt kapital och det 

föreligger inte någon inbördes koppling mellan de oberoende variablerna. 

 
Figur 2 (visar ett eventuellt samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln.) 



 

 

 

4 Metod 

 
I detta kapitel presenteras studiens litteraturgenomgång, forskningsansats och 

modellspecificering. Vidare presenteras urvals- och databearbetningen. Detta följs av en 

operationalisering av teorier och variabler som använts i studien. Avslutningsvis sker en 

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet och det etiska förhållandesättet.  

 

4.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturen hämtades främst via Mittuniversitetets bibliotek och resurscentrum (primo) men 

även DIVA och Emerald insights där vetenskapliga och akademiska källor finns. Primo 

användes främst eftersom källorna är lättillgängliga för studenter på Mittuniversitet men även 

för att en sökbegränsning till “peer reviewed” artiklar kan göras. Detta gjorde att vi på ett 

systematiskt tillvägagångssätt hittade relevanta och “peer reviewed” artiklar till vår studie. 

Källor där en osäkerhet kring trovärdigheten fanns behandlas via sökfunktionen primo för att 

se huruvida artikeln var “peer reviewed”. Artiklar som inte var “peer reviewed” eller 

publicerade i vetenskapliga journaler var vetenskapliga böcker eller hemsidor där aktuell 

information hämtades. De nyckelord som främst söktes var enstaka och/eller kombinationer 

av: “financial distress”, “bankruptcy”, “SME”, “Small firm”, “Risk buffer”, “construction 

firm”, “Working capital management”. Under litteratursökningen användes även 

kedjereferenser då vi hittade relevanta studier i andras referenslistor. Dessa behandlades 

vidare via Mittuniversitets sökfunktion (primo). 

 

I de oberoende variablerna inkluderades alla de faktorer som potentiellt hade en relation till 

riskbuffert sysselsatt kapital. Vidare operationaliserades nyckeltalen utifrån tidigare forskning 

inom konkurs och finansiell oro för att kunna få aktuella, tidigare prövade och representativa 

definitioner. 

 

4.2 Forskningsansats 
Utgångspunkten för våra hypoteser, teorier och metoder vilar på en deduktiv metodologisk 

grund, eller hypotetisk-deduktiv metod som Pereira och Carlos (2009) skriver. De menar att 

hypotetisk-deduktiv metod ska förstås som processen av härledning utifrån ekonomisk 

rationalitet och härledning av teorier genom enkla antaganden. I vår undersökning ställer vi 

upp ett antal hypoteser och ett antal antaganden och försöker härleda fram samband utifrån 

dem. Vår undersökning genomsyras rent kunskapsteoretiskt av ett positivistiskt perspektiv 

eftersom vi använder oss av empirisk data som vi sedan bearbetar med hjälp av logiska sätt 

(Bryman och Bell, 2013), bland annat via IBM SPSS statistics genom en binär logistisk 

regressionsanalys. Vi utgår dessutom från objektiva ståndpunkter, till exempel mäter vi 

skuldsättningsgrad och avkastning på totalt kapital med mera, vilka är variabler som är 

kvantifierbara till skillnad mot om man mäter till exempel ett bolags kultur.  

 

Den longitudinella datamängden bestod av tvärsnittsdata över en åtta års tidsperiod. 

Anledningen till att vi valt paneldata är för att majoriteten av tidigare forskning som 



 

 

 

exempelvis Ruibin et al. (2014), Platt och Platt, (2002), Bandyopadhyay (2007) och 

Yazdanfar (2008) använder denna datatyp över en längre tidsperiod.  

 

4.3 Modellspecificering 
Som tidigare påvisat använder majoriteten av tidigare forskning inom finansiell oro och 

konkurs logistiska regressionsmodeller. Enligt Platt och Platt (2002) har logistiska 

regressionsmodeller bevisat sig vara flexibla och haft statistisk styrka vid modellering. Utifrån 

dessa premisser väljer vi att använda en logistisk regressionsmodell. Vi går i linje med 

Yazdanfar (2008) och använder en binär logistisk regressionsmodell. I vår modell ingår våra 

nyckeltal som variabler: riskbuffert sysselsatt kapital, skuldsättningsgrad, kapitalets 

omsättningshastighet, skuldränta, räntetäckningsgrad, rörelsekapital/totala tillgångar och 

avkastning på totalt kapital. Modellen har följande utseende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående modell är reviderad från Abbasian och Yazdanfar (2013). 

 

Med hjälp av den binära logistiska regressionsmodellen kan vi analysera sannolikheten att 

urvalet av små byggbolag antingen har positiv riskbuffert sysselsatt kapital eller negativ, givet 

våra oberoende variabler. Det möjliga intervallet för denna sannolikhet är mellan 0 och 1, 

eller 0% och 100%. Rimligtvis finns det dock orsaker som gör att sannolikheten inte kommer 

uppnå 100% eller 0%, det bör alltså ligga någonstans däremellan. Vidare kan modellen 

uttrycka sambanden mellan riskbuffert sysselsatt kapital och en valfri enskild oberoende 

variabel. Detta använder vi för att undersöka enskilda variablers samband med riskbuffert 

sysselsatt kapital. Därigenom är det även möjligt att skapa en graf som visar hur en 

procentuell förändring i en oberoende variabel påverkar sannolikheten för en negativ eller 

positiv riskbuffert sysselsatt kapital. 

 

4.4 Urval, datainsamling och databearbetning  
Population för denna studie var i första skedet små till medelstora byggbolag i Sverige. För att 

definiera SMF använde vi oss utav Europeiska kommissionens (2003) definition att bolag 

under 200 anställda och med en omsättning mellan 2 till 10 miljoner euro betraktas som SMF. 

Den första sökningen genomfördes via retriever business och resulterade i totalt 10 045 små 

till medelstora byggbolag i Sverige och detta var vårt primära urval. Bolagens samtliga 



 

 

 

nyckeltal, över perioden 2008–2016, inhämtades för att alltid kunna utgå från samma bolag 

med samma observationer. Paneldatan jämfördes över denna åttaårsperiod eftersom liknande 

studier inom finansiell oro som Ruibin et al. (2014) och Platt och Platt (2002) och konkurs 

som Bandyopadhyay (2007) och Appiah och Abor (2009) sträcker sig över fler årtal än ett. De 

specifika kriterierna som valdes i retriever business var aktiebolag med 1 till 199 anställda 

med en omsättning över 500 000 kr och SNI-koden “41”. Företagsinformation som 

företagsnamn, organisationsnummer och senaste årsrapport lades till med övrig information 

som excel ark. Sedan sållades de nyckeltal som var väsentliga för denna studie ut, vilket var 

den beroende variabeln “riskbuffert sysselsatt kapital” och de oberoende variablerna 

“skuldränta”, “kapitalets omsättningshastighet”, “skuldsättningsgrad”, “avkastning på totalt 

kapital”, “räntetäckningsgrad” och “rörelsekapital/totala tillgångar”. 

 

I senare skede upptäckte vi att tidigare forskare inom ämnesområdet finansiell oro, som 

exempelvis Van Auken och Carter (2006), undersöker små bolag eftersom de oftast 

förknippas med en hög osäkerhet kring konkurs (Timmons och Spinelli, 2004). Av den 

anledningen valde även vi att undersöka små bolag. Vi återgick till Europeiska 

kommissionens (2003) definition av SMF där vi utläste att små bolag definieras som bolag 

som sysselsätter mellan 10 till 49 anställda samt omsätter mindre än 10 miljoner euro. Denna 

sökning resulterade istället i 1 355 små byggbolag i Sverige. Samtliga bolag var icke 

börsnoterade privatägda aktiebolag.  

 

I retriever business skedde avgränsningen till små bolag och SNI-koden “41.200” valdes för 

att utläsa rätt bransch, det vill säga byggbranschen. Anledningen till att vi tog bort kategorin 

“41.100” under “41 byggande av hus” var då vi ansåg att “utformning av byggprojekt” är mer 

kopplat till arkitektur och andra ingenjörsarbeten. Vidare valde vi i excel bort bolag vars SNI-

kod inte överensstämde med det resterande urvalet för att inte få ett missvisande urval. Även 

bolag som inte redovisade fulla värden över perioden 2008–2016 sållades bort för att inte få 

ett snedvridet resultat. Anledningen till att 2017 exluderades var på grund av det stora 

saknandet av redovisade värden i retriever business. Då avkastningen på det sysselsatta 

kapitalet inte påverkar verksamheten förrän nästgående år har vi valt att skapa ett så kallat 

eftersläp till denna variabel. Vi har alltså flyttat alla värden på riskbuffert sysselsatt kapital till 

året därpå. Med denna metod exkluderades 2008 då vi inte hade tillgång till år 2007 via 

retriever business. Ett eftersläp skapades även till nyckeltalet avkastning på totalt kapital 

utifrån samma premisser.  

 

Då riskbuffert sysselsatt kapital består av avkastning på sysselsatt kapital och låneränta, antar 

vi att alla bolag i urvalet bör uppvisa ett positivt eller negativt värde eftersom samtliga bolag 

bör ha en avkastning på sysselsatt kapital. Därför är det rent praktiskt orimligt att bolagen i 

urvalet redovisar nollvärden och därav togs dessa nollvärden bort i IBM SPSS statistics. 

Nyckeltalen skuldränta, räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad förutsätter att ett bolag har 

en skuld. Vi ansåg det orimligt att bolag uppvisade ett värde “0” vid dessa nyckeltal, eftersom 

bolag mellan 10–49 anställda och en omsättning på minst en halv miljon borde ha erhållit 

någon form av finansiering. Rimligtvis bör alltså dessa bolag haft någon form av skuld och vi 

antar att felet låg i hur retriever business hanterade dessa bolag. Nyckeltalet kapitalets 



 

 

 

omsättningshastighet implicerar att ett bolag har någon form av omsättning. Då vi i 

undersökningen förutsätter att bolagen omsätter mer än en halv miljon togs nollvärden 

konsekvent bort. Nyckeltalet avkastning på totalt kapital förutsätter i likhet med kapitalets 

omsättningshastighet att någon form av försäljning ska ha skett, för att värdet inte ska vara 

noll. Följaktligen togs alla nollvärden vid detta nyckeltal bort. Rörelsekapital genom totala 

tillgångar: detta nyckeltal innefattar bland annat kundfordringar och kassa minus kortfristiga 

skulder. Att detta ska bli exakt noll förutsätter att kundfordringar, kassa med mera minus 

kortfristiga skulder ska bli exakt noll. Sannolikheten för det anser vi som väldigt låg. 

Följaktligen tog vi bort nollorna.  

 

Vid riskbuffert sysselsatt kapital noterade vi ett antal värden som vi misstänkte var outliers. 

Därför valde vi att ta bort outliers i enlighet med Yazdanfars (2008) studie genom att räkna 

fram en IQR utifrån en kvartil vid 25% och en tredje kvartil vid 75%. Därefter multiplicerade 

vi det med 2,2 i enlighet med Hoaglin och Iglewicz (1987) som redogör att 2,2 är ett säkrare 

och bättre mått än standardmåttet på 1,5. Outliers togs utifrån dessa grundvillkor bort. Efter 

all ovanstående datahantering återstod 44 149 redovisade värden från 796 olika byggbolag 

över perioden 2009–2016.  

 

4.5 Operationalisering 
Både teorin om working capital management och finansiell oro kommer sekundärt appliceras 

i analysen. Primärt används den binära logistiska regressionsmodellen för analyser av 

empirin, vilket går i linje med tidigare refererad forskning inom finansiell oro och 

konkursprediktion. I tidigare forskning används alltså huvudsakligen regressionsmodeller och 

sekundärt begreppsdefinitioner/teorier för att analysera empirin.  

 

4.5.1 Working capital management  
Teorin kommer att användas för att analysera de mer kapitalbaserade nyckeltalen. 

Förändringar i rörelsekapitalet bör leda till förändringar i kapitalets omsättningshastighet, 

rörelsekapital/totala tillgångar och avkastning på totalt kapital. Vilket i sin tur kan kopplas 

bolagets finansiella tillstånd.  

 

4.5.2 Finansiell oro  
Teorin om finansiell oro kommer att jämföras med de statistiska resultaten för att se om 

Larssons (2008) teori om vad som leder ett bolag in i finansiell oro överensstämmer eller inte. 

Främst kommer teorin operationaliseras på de mer skuldbaserade nyckeltalen, det vill säga 

skuldsättningsgrad, skuldränta och räntetäckningsgrad.  

 

4.5.3 Riskbuffert sysselsatt kapital 
Riskbuffert sysselsatt kapital visar bolagets avkastning på sysselsatt kapital ställt mot de 

genomsnittliga räntorna i bolaget. Nyckeltalet visar därför hur mycket avkastning ett bolag 

kan mista utan att förlora på skuldfinansieringen. En positiv riskbuffert sysselsatt kapital visar 

i vilken utsträckning ett bolag klarar avkastnings- och ränteförändringar utan att detta 

påverkar verksamheten i större utsträckning. En negativ riskbuffert sysselsatt kapital indikerar 

däremot att ett bolag har svårare med skuldfinansieringen och kan därför befinna sig i ett 



 

 

 

finansiellt oroligt tillstånd (Ross, 1977). Vi har begagnat denna variabel för att kunna utläsa 

ett bolags finansiella situation. För att möjliggöra detta kodades variabeln till en binär 

variabel, även kallad dummy-variabel (Yazdanfar, 2008). Bolag med en negativ riskbuffert 

sysselsatt kapital märks med 0 och bolag med en positiv riskbuffert sysselsatt kapital med 1. 

Detta skapar två tillstånd: bolag i finansiell oro (0) eller bolag i finansiellt tillstånd (1).  

 

4.5.4 Skuldsättningsgrad 
Både Altman (1968) och Yazdanfar (2008) använder sig av skuldsättningsgrad i sina 

undersökningar vilket visar bolagets kapitalstyrka. Denna studie kommer dock 

operationalisera nyckeltalet i enlighet med Yazdanfar (2008) då Altman (1968) använder sig 

av en aning modifierad variant. Nyckeltalet definieras utifrån Yazdanfar (2008) som justerade 

skulder, skulder adderat med skatt på obeskattade reserver, genom justerat eget kapital. 

Genom en hög skuldsättningsgrad går det att utläsa att bolagets soliditet är låg och bolaget 

kan befinna sig i finansiell oro (Larsson, 2008). 

 
4.5.5 Kapitalets omsättningshastighet  
Kapitalets omsättningshastighet operationaliserades utifrån Altmans (1968) undersökning som 

omsättningen genom bolagets totala tillgångar. Nyckeltalet visar hur effektivt kapitalet 

används i verksamheten och kan påverkas av hur kapitalet är finansierat. 

 
4.5.6 Skuldränta 
Skuldräntan syftar till den procentuella genomsnittliga ränta bolaget behöver betala för sina 

skulder. Både kortfristiga- och långfristiga skulder beaktas i nyckeltalet. För att beräkna 

skuldräntan tas bolagens finansiella kostnader genom de totala skulderna (Hansson et al. 

2006).   

 

4.5.7 Rörelsekapital/totala tillgångar 

Rörelsekapital genom totala tillgångar operationaliserades utifrån Altmans (1968) och 

Ohlsons (1980) definition som bolagets nuvarande tillgångar subtraherat med de nuvarande 

skulderna dividerat med de totala tillgångarna. Där bolag som råkar ut för kontinuerliga 

förluster tenderar att minska nuvarande tillgångar i relation till totala tillgångar. Nyckeltalet 

skapades i excel genom att hämta samtliga bolags redovisade rörelsekapital dividerat med de 

totala tillgångarna. 

 

4.5.8 Räntetäckningsgrad 
Variabeln räntetäckningsgrad operationaliserades utifrån Asquith et al. (1994) definition som 

bolagets förmåga att betala räntekostnaderna och visar därför hur mycket vinsten kan minska 

utan att riskera räntebetalningarna. Om ett bolag redovisar ett värde under 1 så är bolagets 

resultat negativt efter finansiella poster. I kombination med exempelvis skuldsättningsgrad 

kan man få en bättre bild av bolagets betalningsförmåga.  

 



 

 

 

4.5.9 Avkastning totalt kapital 
Avkastning på totalt kapital operationaliserades utifrån Ruibin et al. (2014) och Yazdanfars 

(2008) studier som den procentuella avkastningen ett bolag besitter på det totala kapitalet. 

Nyckeltalet visar avkastningen oavsett hur kapitalet är finansierat.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet  
Under studiens gång har vi fått stå inför olika vägval som kan påverka validiteten och 

reliabiliteten i undersökningen (Bryman och Bell, 2013). För att öka vår studies validitet 

behandlades, som tidigare nämnts, artiklar som var “peer reviewed”. Noterbart är dock att den 

forskning som använts inte alltid var direkt kopplad till vårt ämnesområde. Detta kan försvaga 

vår validitet då vissa artiklar kan ses som mindre relevanta än andra.  

 

För att öka validiteten i datahanteringen togs så kallade outliers bort i excel som även förde 

datamängden närmare medelvärdet. Den externa validiteten (Bryman och Bell, 2013) kan 

förstärkas då vi använde oss utav ett relativt stort urval. Å andra sidan begränsade vi oss till 

byggbranschen som gör att studiens resultat framförallt är applicerbar till denna bransch. Då 

urvalet inte skedde slumpmässigt kan det dock öka studiens influens av systematik och risken 

för ett eventuellt skevt urval (Rosén, 2002).  

 

För att säkerhetsställa validiteten i urvalet använde vi oss av en kontrollberäkning 

sammanställd av Peduzzi et al. (1996). Formeln kan användas för att räkna ut minsta urval vid 

binära logistiska regressionsanalyser. Den ser ut på följande sätt: 

 

N = 10 k / p 

“K” betyder antalet oberoende variabler och “p” är det procentuella värdet för de 

observationer som är lägst till antalet. “K” är alltså i vår undersökning 6, eftersom vi har 6 

oberoende variabler. “P” är i vår uppsats 1009/4194 = 24,06%. Här motsvarar 1009 alltså 

antalet observationer som innefattat finansiell oro medan 4194 motsvarar antalet 

observationer av finansiellt tillstånd. Eftersom antalet observationer vid finansiell oro är lägst 

är det den procentuella satsen som ska motsvara “p”, det vill säga 24,06. “N” står för det 

värde och urval som minimalt krävs vilket i vårt fall är 10 6 0,2406=249,3. Alltså är minsta 

urvalskriterier för denna studie utifrån Peduzzi et al. (1996) 249 bolag. Vi hade 796 bolag.  

 

Eftersom variablerna definieras utifrån tidigare forskning samt på vilket sett dem bäst kan 

appliceras rent teoretiskt, kan detta öka begreppsvaliditeten i studien (Bryman och Bell, 

2013). Dock kan den beroende variabeln riskbuffert sysselsatt kapital ses som svagare än 

andra eftersom vår operationalisering är relativt unik i användningen. Det fanns även en viss 

oklarhet kring definitionen av skuldränta eftersom vi inte fann tidigare studier som behandlar 

precis detta nyckeltal. Det vi fann var liknande nyckeltal som behandlade bolagens låneränta. 

Vidare skapades hypoteser gällande dessa variabler utifrån resultat från tidigare forskning 

vilket kan tänkas öka validiteten. 

   



 

 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 
Den paneldata som samlats från retriever business har enbart använts för denna studies syfte 

där samtliga bolag anonymiseras för att skydda dessa varumärken. För att bibehålla ett etiskt 

förhållningssätt har vi inte kopierat tidigare forskning utan den har refererats om. För att 

undvika eventuella problematiska situationer, exempelvis där data vrids till vårt egna intresse 

och därför kan bli missvisande, har vi försökt att hålla en autentisk bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Resultat och analys 

 
I detta kapitel presenteras resultatet från regressionsanalysen för studien. Resultatet består 

av deskriptiv statistik samt grafer.  

 

5.1 Empiri 
 

Tabell 3 (visar minsta värdet, högsta värdet, medelvärdet och standardavvikelsen för finansiell oro eller finansiellt 

tillstånd (riskbuffert sysselsatt kapital), skuldsättningsgrad, kapitalets omsättningshastighet, räntetäckningsgrad, 

skuldränta, eftersläp avkastning på totalt kapital (avkastning på totalt kapital) och rörelsekapital/totala 

tillgångar.) 

 
  

I tabell 3 framgår det totala antalet observationer (N). Det är samma för varje variabel vilket 

indikerar att varje variabel har lika många observationer och kan därför jämföras.  

 

Tabell 4 (visar chi-square, df och Sig.) 

    Omnibus tester Chi-square df Sig. 

 
Modell 572,761 6 ,000 

 

I tabell 4 under ”Sig.” återges sannolikheten att behålla “Chi-square” värdet (572,761) om det 

inte skulle finnas någon effekt mellan de oberoende variablerna och den binära beroende 

variabeln. Med andra ord om nollhypotesen stämmer ser vi vad sannolikheten för att behålla 

Chi-square värdet är. I vårt fall ser vi en signifikansnivå på ,000 och visar att det finns en 

förklaringskraft mellan variablerna. Nollhypotesen kan därför i denna studie förkastas.  

 

 



 

 

 

Tabell 5 (Beskriver det procentuella värdet för modellen att korrekt gissa rätt på finansiell oro eller finansiellt 

tillstånd. Cut value är ,500.) 

 
 

I tabell 5 i den vänstra kolumnen kategoriseras vår beroende variabel utefter den kodning vi 

angivit: “0” för finansiell oro eller “1” för finansiellt tillstånd. Dessa utfall kategoriseras och 

värderas utifrån antal observationer. Vid finansiell oro följer av tabellen att IBM SPSS 

statistics lokaliserat 89 + 920 = 1009 fall av finansiell oro. Vid finansiellt tillstånd följer av 

tabellen att IBM SPSS statistics lokaliserat 77 + 4117 = 4194 fall av finansiellt tillstånd. Den 

andra kolumnen, den högra kolumnen, mäter och försöker förutsäga två olika utfall: vid “0” 

förutspår den bolag i finansiell oro och vid “1” förutspår den bolag i finansiellt tillstånd. I 

tabellen ser man att observerade bolag “0” i finansiell oro och samtidigt “0” på förutspådd 

finansiell oro, är 89 bolag. Tittar man på observerad finansiell oro, “0”, och förutspådd 

finansiellt tillstånd “1”, är värdet 920 bolag. Detta betyder sammantaget att modellen korrekt 

lyckas förutsäga 89 bolag som är observerade som finansiell oro. Samtidigt uttrycker 

modellen att 920 fall där observerad finansiell oro föreligger är de egentligen förväntade att 

vara i finansiellt tillstånd. I tabellen framgår vidare att modellen till 8,8 % korrekt predikterar 

finansiell oro, utifrån 1009 bolag totalt i finansiell oro. På liknande sätt förutspår modellen 

98,2% korrekt av alla 4194 bolag när det gäller finansiellt tillstånd.  

 

Slutligen anger modellen det totala procentuella värdet som modellen korrekt lyckas 

prediktera. Med andra ord sannolikheten för att modellen korrekt förutspår bolag både i 

finansiell oro och finansiellt tillstånd. Det totala procentuella värdet i denna studie resulterade 

i 80,8%.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Tabell 6 (Variabler som använts: Skuldsättningsgrad, Kapitalets omsättningshastighet, Räntetäckningsgrad, 

Eftersläp avkastning på totalt kapital, Rörelsekapital/totala tillgångar, Skuldränta.) 

 
Vad som är av mest väsentligt för dessa typer av regressionsmodeller kan utläsas i tabell 6 

under “Sig.”. Måttet visar vilken signifikans som finns mellan var och en av de oberoende 

variablerna och riskbuffert sysselsatt kapital. Idealt ska det återfinnas ett så lågt värde som 

möjligt. Oberoende variabler med värden som överstiger ,05 kan ses som icke signifikanta 

och otillräckliga för att påvisa ett samband med vår beroende variabel. Vad vi kan utläsa i 

tabell 6 är att fem av de sex undersökta oberoende variablerna fick en godkänd 

signifikansnivå. Dessa variabler var kapitalets omsättningshastighet, skuldränta, 

rörelsekapital/totala tillgångar, räntetäckningsgrad och avkastning på totalt kapital. Variabeln 

skuldsättningsgrad återfick dock en otillräcklig signifikansnivå på ,192. Detta indikerar att det 

inte finns något signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och riskbuffert sysselsatt 

kapital.  

 

Tittar man på “Exp(B)” värdena som är oddskvoten för respektive B koefficient, varierar det 

från 0,934 till 1,080. Detta indikerar på att förklaringskraften hos variablerna inte är av 

betydande storlek. Exempelvis förändras vår beroende variabel riskbuffert sysselsatt kapital 

1.080 när kapitalets omsättningshastighet förändrar sig 1 enhet. Om Exp(B) värdet varit 

betydligt högre, exempelvis 5 hade det indikerat att riskbuffert sysselsatt kapital skulle 

förändras med 5 enheter då kapitalets omsättningshastighet ändras med 1 enhet.  

 

5.1.1 Grafer 
I bilagor presenteras sex grafer som illustrerar kurvan mellan de respektive oberoende 

variablerna och positiv riskbuffert sysselsatt kapital. För enkelhetens skull kommer vi i 



 

 

 

fortsättningen av graferna relatera Y-axeln till positiv riskbuffert sysselsatt kapital (finansiellt 

tillstånd). Detta framförallt för att bättre relatera grafernas resultat till hypoteserna som utgår 

från riskbuffert sysselsatt kapital. Ett högt Y-värde representerar en högre sannolikhet för 

positiv riskbuffert sysselsatt kapital och lägre risk för finansiell oro. Ett lågt värde på Y-axeln 

representerar en sämre sannolikhet för positiv riskbuffert sysselsatt kapital och alltså en högre 

sannolikhet för finansiell oro. X-axeln representerar de olika oberoende variablerna och dess 

värden. En kurva nedfallande från vänster åt höger indikerar att sambandet är negativt. En 

kurva uppåtstigande mot höger sida indikerar ett positivt samband.  

 

5.2 Analys av empiri 
 

5.2.1 Skuldsättningsgrad 
 

H1: Skuldsättningsgrad har ett signifikant negativt samband med riskbuffert sysselsatt 

kapital.  

 

Enligt Demiroglu och James (2015) kan en högre skuldfinansiering leda till otillräckliga 

finansieringsmöjligheter. Detta kan anses sätta ett bolag i finansiell oro där den högsta graden 

av finansiell oro är risk för konkurs (Jie Sun et al., 2013; Larsson, 2008). Enligt de hypoteser 

vi haft och påståenden utifrån tidigare forskning och litteratur bör det härledas att en högre 

skuldsättningsgrad ökar risken för finansiell oro. Med andra ord bör nyckeltalet få ett 

signifikant negativt samband med riskbuffert sysselsatt kapital. I tabell 6 kan vi dock utläsa att 

skuldsättningsgrad återfick en otillräcklig signifikans. Detta resultat går emot tidigare 

forskning om nyckeltalet som Altman (1968), Yazdanfar (2008) och Platt och Platt (2002) 

vars resultat indikerade på ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och konkurs 

eller finansiell oro. Intressant nog ansåg till och med Altman (1968) att detta nyckeltal är ett 

utav det effektivaste vid konkursprediktion. Anledningen till att signifikansnivån ser 

annorlunda ut i denna studie kan bero på att vår studie enbart behandlar små byggbolag i 

Sverige. Majoriteten av tidigare forskning om skuldsättningsgrad är även gjord på utländska 

marknader, bortsett från Yazdanfar (2008), och behandlar större och/eller mindre bolag i 

andra branscher. En annan rimlig anledning kan vara denna studies tidsperiod, som inte tycks 

matcha ovanstående forskning.  

 

Däremot tycks själva lutningen på sambandet gå i linje med tidigare forskning (Altman, 1968; 

Yazdanfar, 2008; Platt och Platt, 2002). Med hjälp av bilaga 1 kan vi härleda att ökad 

skuldsättningsgrad leder till minskad sannolikhet för finansiellt tillstånd. Det finns alltså en 

negativ lutning mellan en positiv riskbuffert sysselsatt kapital och skuldsättningsgrad. 

Lutningen kan även antas gå i linje med Larssons (2008) resonemang. Larsson (2008) menar 

att en högre skuldfinansiering, allt annat lika, bör minska sannolikheten för finansiellt tillstånd 

och alltså öka sannolikheten för finansiell oro. Med ovanstående resonemang kan vi förkasta 

vår första hypotes.  



 

 

 

5.2.2 Kapitalets omsättningshastighet 
 

H2: Kapitalets omsättningshastighet har ett signifikant positivt samband med riskbuffert 

sysselsatt kapital. 

 

Enligt bilaga 2 kan man härleda att risken för finansiell oro ökar när kapitalets 

omsättningshastighet ökar. Detta går dock inte i linje med Altman (1968), Yazdanfar (2008) 

och studiens hypotes som hävdar att kapitalets omsättningshastighet har ett negativt samband 

med konkurs. En ökning av kapitalets omsättningshastighet minskar alltså risken för konkurs. 

Detta implicerar att ett lägre värde av kapitalets omsättningshastighet tenderar att öka risken 

för konkurs. Men grafen illustrerar motsatsen. Värt att notera är att grafen för kapitalets 

omsättningshastighet på ytan ser ut att ha en relativt brant negativ lutning. Tittar man längre 

upp på Y-axeln ser man att de flesta bolag faktiskt varierar mellan en sannolikhet kring 83% 

och 82% av finansiellt tillstånd. Dessa bolag uppvisar en omsättningshastighet på cirka 0-17. 

Alltså minskar sannolikheten för de allra flesta bolag att vara i finansiellt tillstånd från 83% 

till 82%. Det negativa sambandet är alltså kvar men för de flesta bolag är minskningen i 

sannolikhet relativt liten. Alltså är kapitalets omsättningshastighet en variabel som för de 

flesta bolag har ett svagt negativt samband med sannolikheten för finansiellt tillstånd. Detta 

kanske låter sig analyseras utifrån teorin om working capital management. En ökad 

omsättningshastighet leder till mindre bundet kapital i verksamheten eftersom en större del av 

omsättningstillgångarna förbrukas vilket bidrar till att rörelsekapitalet försvagas. Detta är 

något som i sin tur leder till sämre förmåga att finansiera skulderna. Sämre förmåga att 

finansiera skulderna bör i någon omfattning påverka bolagets sannolikhet för finansiell oro.  

 

Däremot vad gäller signifikansen påvisade vi ett tillräckligt signifikant samband på ,00 vilket 

även Yazdanfar (2008) gjorde till skillnad mot Altman (1968). Möjligtvis kan skillnaden 

mellan vår uppsats och Altman (1968) bero på att Altman (1968) analyserar konkurs medan vi 

analyserar finansiell oro. Även om det rimligtvis borde finnas tillräckligt många likheter 

mellan konkurs och finansiell oro för att åtminstone kunna påvisa om det linjära sambandet är 

negativt eller positivt. Som tidigare påpekat kan det även bero på att Altman (1968) 

genomförde undersökningen i annat land än Sverige, samt använde sig av ett annorlunda 

urval; Altman (1968) fokuserar på tillverkningsföretag medan vi fokuserar på byggbolag. Det 

kan också tänkas bero på att Altmans (1968) studie är relativt gammal och att det sedan dess 

kan ha skett samhälleliga förändringar och att dagens ekonomiska situation idag är en annan. 

Vår hypotes att kapitalets omsättningshastighet har ett positivt samband med positiv 

riskbuffert förkastas alltså eftersom ökad omsättningshastighet leder till risk för finansiell oro. 

 

5.2.3 Skuldränta 
 

H3: Skuldränta har ett signifikant samband med riskbuffert sysselsatt kapital.  

 

Enligt Baldwin och Scott (1983) kan en indikation på att ett bolag befinner sig i finansiell oro 

vara när de befintliga skulderna blir för höga och svåra att hantera. Detta styrks genom 

tidigare forskning inom finansiering och konkurs (Altman, 1968; Mossman et al., 1998). 



 

 

 

Enligt denna forskning ska sambandet mellan finansieringsmått och konkurs vara positiv. 

Whitaker (1999) menar även att högre skulder försvårar återbetalningsmöjligheterna till de 

externa långivarna.  

 

Vad som kan härledas från resultatet i tabell 6 är att skuldräntan likt tidigare forskning 

återfick ett negativt samband till riskbuffert sysselsatt kapital med en tillräcklig 

signifikansnivå på ,027. I bilaga 3 illustreras vidare det negativa sambandet till riskbuffert 

sysselsatt kapital. Intressant nog är att grafen visar att trots en större procentuellt högre 

skuldränta inte ökar sannolikheten för att bolaget ska hamna i finansiell oro påtagligt. Detta 

ser vi då kurvan endast ändrar sig marginellt och ligger runt 80%. Ett bolag med en stor 

procentuell genomsnittlig räntesats tenderar alltså att ha en relativt högre sannolikhet för 

finansiell oro. Resultaten i skuldräntan kan även antas styrkas av Larssons (2008) resonemang 

att bolag med hög belåning antas ligga i finansiell oro.  

 

5.2.4 Rörelsekapital/totala tillgångar 
 

H4: Rörelsekapital/totala tillgångar har ett positivt samband med riskbuffert sysselsatt 

kapital. 

 

Enligt Berrymans (1983) och Cheathams (1993) undersökningar är små bolag relativt dåliga 

på working capital management. Studierna indikerar på att små bolag med långfristiga lån 

tillsammans med dålig rörelsekapitalförvaltning kan vara i risk för konkurs. Med andra ord 

ska ett dåligt förvaltat och lågt rörelsekapital i regel leda till finansiell oro. Enligt hypotesen 

antog vi ett signifikant positivt samband mellan att ha en god riskbuffert sysselsatt kapital och 

rörelsekapital.  

 

Enligt de resultat som härleds från tabell 6 och bilaga 4 kan vi dock se att rörelsekapital/totala 

tillgångar har ett signifikant negativt samband till riskbuffert sysselsatt kapital. Resultatet går 

alltså inte i linje med ovanstående resonemang. Det går å andra sidan att utläsa att lutningen 

endast är svagt negativ relaterad till en positiv riskbuffert sysselsatt kapital. Därför kan man 

anse att rörelsekapital/totala tillgångar inte påverkar sannolikheten för finansiell oro i allt för 

stor omfattning. Anledningen till den negativa lutningen kan bero på att denna studie, som 

tidigare nämnts, enbart förhåller sig till små byggbolag i Sverige. Ytterligare analyseras 

rörelsekapital genom totala tillgångar mot Berrymans (1983) och Cheathams (1993) tankar 

om working capital management. Som tidigare nämnts bör alltså ett högre rörelsekapital 

minska bolagens sannolikhet för finansiell oro vilket även styrker hypotesen. Möjligtvis kan 

dock inte working capital management stå som självständig förklaringsgrund då resultatet 

indikerar annat. Det som överensstämde med tidigare forskning (Altman, 1968; Yazdanfar, 

2008) och hypotes var således att nyckeltalet återfick en tillräcklig signifikansnivå. 

Sammanfattningsvis kan man alltså uttrycka att det finns ett svagt signifikant positivt 

samband mellan rörelsekapitalet/totala tillgångar och sannolikheten för finansiell oro.  

 



 

 

 

5.2.5 Räntetäckningsgrad 
 

H5: Räntetäckningsgrad har ett positivt samband med riskbuffert sysselsatt kapital. 

 

En räntetäckningsgrad över 1 indikerar på att bolaget kan betala sina räntesatser åtminstone en 

gång. Tillsammans med skuldsättningsgrad kan man härleda bolagets totala 

betalningsförmåga. Ett bolag med en hög räntetäckningsgrad och låg skuldsättningsgrad 

indikerar på bra betalningsförmåga. (Asquith et al., 1994) En bra betalningsförmåga kan i sin 

tur främja bolagets tillväxtmöjligheter (Hernández-Cánovas och Koëter-Kant, 2011). I tabell 6 

kan vi utläsa att räntetäckningsgrad var signifikant och kan till viss del förklara sannolikheten 

för en positiv riskbuffert sysselsatt kapital. Nyckeltalets lutning illustreras i bilaga 5 där vi 

finner ett positivt samband till positiv riskbuffert sysselsatt kapital. Den positiva kurvan ges 

dock inte som ett vågrätt spann utan kurvan viker sig ju närmare noll på räntetäckningsgrad 

man kommer. Detta illustrerar att ett bolag som har en räntetäckningsgrad lägre än 1 oftast 

stöter på svårigheter (Asquith et al., 1994) och kan anses ha större sannolikhet för finansiell 

oro. 

 

Att inte behöva fokusera på räntorna är enligt Larssons (2008) teori om finansiell oro en 

indikation på att ett bolag ligger i ett finansiellt stadigt tillstånd. Resultatet från denna studie 

kan i viss mån styrkas av Larsson (2008) eftersom den visar att bolag som kan betala 

räntesatsen mer än en gång vanligtvist befinner sig i finansiellt tillstånd. I enlighet med 

tidigare forskning, teori och regressionsresultat kan vi bekräfta hypotesen att 

räntetäckningsgrad och finansiell oro har ett signifikant negativt samband.  

 

5.2.6 Avkastning på totalt kapital 
 

H6: Avkastning på totalt kapital har ett positivt samband med riskbuffert sysselsatt kapital. 

 

Enligt tidigare forskning (Zmijewski, 1984; Yazdanfar, 2008; Ruibin et al., 2014) ska 

nyckeltalet avkastning på totalt kapital ha ett positivt samband med riskbuffert sysselsatt 

kapital. En ökning i nyckeltalet ska med andra ord leda ett bolag längre ifrån finansiell oro. 

Resultatet i tabell 6 styrker tidigare forskning och hypotes då det indikerar på ett signifikant 

samband mellan avkastning på totalt kapital och riskbuffert sysselsatt kapital. I bilaga 6 kan vi 

härleda det positiva sambandet till en positiv riskbuffert sysselsatt kapital. Den illustrerar att 

små byggbolag med en positiv avkastning på totalt kapital har en sannolikhet mellan drygt 

80%-99% att hamna i finansiellt tillstånd. På samma sätt kan vi se att bolag med en negativ 

avkastning på totalt kapital har en sannolikhet mellan drygt 20%-99% för finansiell oro. 

Utifrån detta resultat kan vi bekräfta studiens sista hypotes.  

 

Bilaga 6 stämmer inte överens med teorin om working capital management. Teorin anger att 

en ökning i rörelsekapital och bundet kapital ska öka det finansiella tillståndet för ett bolag. 

Ökningar i bundet kapital leder till att totalt kapital ökar eftersom det utgörs av bland annat 

finansiella intäkter från bundet kapital. Avkastning på totalt kapital minskar när de totala 

tillgångarna ökar eftersom avkastning totalt kapital definieras som vinst före skatt/totala 



 

 

 

tillgångar. Minskar avkastning på totalt kapital kan man enligt bilaga 6 härleda att risken för 

finansiell oro ökar.  

 

5.7 Analys av använd binär regressionsanalys 
Eftersom våra nyckeltal antingen relaterar till skuldmått eller kapital på ett eller annat sätt är 

de oberoende variablernas signifikansnivåerna relevanta. Mått som innehåller skulder eller 

kapital bör rimligtvis ha en hög signifikans med riskbuffert sysselsatt kapital eftersom 

nyckeltalen baserar sig på kapital å ena sidan och skulder å andra sidan. Märkligt nog fanns 

ingen tillfredsställande signifikansnivå för skuldsättningsgrad, som enligt samma resonemang 

bör vara relaterat till riskbuffert sysselsatt kapital då det är ett skuldbaserat nyckeltal. I tabell 

6 framgår att vi inte har någon variabel med avsevärt högt Exp(B) värde eftersom det är i 

närheten av 1. Det som kan vara av intresse är att alla variabler återfick ett någorlunda lika 

stort värde, runt 1. Alla variabler, som är signifikanta, är alltså någorlunda lika relevanta för 

att förklara variationerna i vår beroende variabel.  

 

Som tidigare nämnts påvisar klassificeringstabellen, det vill säga tabell 5, att prediktionsnivån 

för bolag i finansiellt tillstånd är 98,2%. Rimligtvis beror den höga träffsäkerheten på att de 

oberoende variablerna är relativt centrala mått för att mäta finansiell styrka och även aspekter 

kopplade till skulder för ett bolag. Av den ringa nivå på 1,8% som modellen inte lyckades 

prediktera finansiellt tillstånd kan man tänka sig att en annan variabel eller en annan 

kombination av variabler predikterar sambandet bättre. Vidare kan man argumentera ifall det 

ens är möjligt att ytterligare få ett bättre prediktionsvärde.  

 

Däremot vad gäller modellens förmåga att prediktera finansiell oro ter sig förhållandet nästan 

omvänt: endast till 8,8% lyckas modellen prediktera de observerade fallen som finansiell oro. 

Detta resultat är anmärkningsvärt eftersom en hög prediktionskraft för finansiellt tillstånd 

borde resultera i en hög förmåga att prediktera dess motsats: finansiell oro. Men 

uppenbarligen verkar det föreligga andra samband och variabler som predikterar finansiell oro 

bättre än vad våra variabler lyckas med. Finansiell oro präglas antingen av en dålig skuldsida, 

en dålig kapitalsida eller av en dålig kombination av båda. Då vi endast analyserade tre 

variabler mer kopplade till skuldsidan, är det möjligt att några andra variabler baserad på 

skuld kunde varit effektivare på att förutsäga finansiell oro. Analogt med detta resonemang 

har vi tre variabler på mer kopplade till kapitalsidan vilka möjligtvis inte är tillräckliga för att 

prediktera finansiell oro. En annan förklaring till det låga prediktionsvärdet på 8,8% för 

finansiell oro kan vara relaterat till den binära logistiska regressionsmodellen. Den tar endast 

hänsyn till om riskbuffert sysselsatt kapital antingen är positiv eller negativ. Med andra ord tar 

den inte hänsyn till hur stora negativa eller positiva värden riskbuffert sysselsatt kapital 

uppvisar, och inte heller förändringar i värdena. Detta implicerar att ett givet bolag över flera 

år kan få en lägre och lägre positiv riskbuffert sysselsatt kapital. Detta givna bolag bör ligga i 

stor risk att vara i finansiell oro på grund av dessa årliga försämringar. Trots detta definierar 

den binära logistiska regressionsmodellen endast bolag i finansiell oro utifrån uppvisat 

negativt värde, oavsett värdeminskning. Utifrån detta kan det härledas att vissa bolag fått fel 

anmärkning vilket går i linje med Platt och Platts (2002) resonemang om att finansiell oro är 

svårdefinierad. 



 

 

 

6 Slutsats och framtida forskning 

 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat sammanfattningsvis. Vidare diskuteras eventuella 

implikationer samt framtida forskning inom finansiell oro.  

 
Tabell 7 (visar studiens variabler, hypoteser, empiriskt utfall och testresultat) 

 

6.1 Slutssats 
Sammanfattningsvis kan vi bekräfta tre av sex hypoteser vilka kan utläsas i tabell 7. Studien 

påvisar att skuldränta har ett signifikant samband med riskbuffert sysselsatt kapital. Detta 

resultat går i linje med Mossman et al. (1998), Altman (1968) samt Platt och Platt (2002). 

Räntetäckningsgrad har ett signifikant positivt samband med riskbuffert sysselsatt kapital. 

Detta är i likhet med Asquith et al. (1994) som antar att nyckeltalet är negativt relaterat till 

risk för konkurs. Avkastning på totalt kapital återfick ett signifikant positivt samband med 

riskbuffert sysselsatt kapital. Detta har stöd i Zmijewski (1984) och Ruibin et al. (2014) som 

påvisar ett signifikant negativt samband mellan avkastning på totalt kapital och finansiell oro. 

Även Yazdanfar (2008) fann ett signifikant negativt samband mellan konkurs och bolags 

avkastning på totalt kapitalt.  

 

Studien påvisar att skuldsättningsgrad har ett icke signifikant samband men däremot negativt 

samband med riskbuffert sysselsatt kapital. Både Platt och Platt (2002), som undersöker 

sambandet mellan skuldsättningsgrad och finansiell oro, och Yazdanfar inom konkurs (2008) 

påvisar ett signifikant positivt samband. Hypotesen förkastas eftersom sambandet inte är 

signifikant. Vidare har kapitalets omsättningshastighet ett signifikant negativt samband med 

riskbuffert sysselsatt kapital, vilket inte går i linje med Yazdanfar (2008) som påvisar att 

kapitalets omsättningshastighet har ett signifikant negativt samband med konkurs. Slutligen 



 

 

 

har rörelsekapital/totala tillgångar ett signifikant samband men negativt samband med 

riskbuffert sysselsatt kapital som går emot tidigare forskning och hypotes (Altman, 1968).  

 

6.2 Implikationer  
Små bolag inom byggsektorn kan anses enligt studieresultatet behöva arbeta med nyckeltal 

som skuldränta, kapitalets omsättningshastighet, rörelsekapital/totala tillgångar, 

räntetäckningsgrad och avkastning på totalt kapital för att upprätta en positiv riskbuffert 

sysselsatt kapital. Med andra ord kan små byggbolag i Sverige arbeta aktivt med dessa 

nyckeltal för att öka sannolikheten för finansiellt tillstånd och undvika risken för finansiell 

oro. Huruvida detta resultat kan kopplas direkt till den kraftiga konkursstatistiken i 

byggbranschen kan ifrågasättas eftersom ett bolag i finansiell oro inte alltid går i konkurs. 

Urvalet i denna studie behandlade heller inte konkursdrabbade bolag vilket gör att en sådan 

slutsats inte kan göras. Studien kan emellertid ändå användas i syfte att öka förståelsen för 

nyckeltal som kan öka sannolikheten för finansiell oro. Detta kan anses ge bidragande 

information till små byggbolag om vilka nyckeltal som är relevanta.  

 

6.3 Framtida forskning 
Denna studie ger utrymme till vidare forskning inom finansiell oro eftersom studiens urval 

varit begränsat. I framtida studier kan fler nyckeltal analyseras över en längre tidsperiod så att 

förståelsen ökar ytterligare för vilka nyckeltal som kan påverka sannolikheten för finansiell 

oro. Noterbart är att signifikansnivån för skuldsättningsgrad samt lutningen för kapitalets 

omsättningshastighet och rörelsekapital/totala tillgångar gick emot tidigare forskningsresultat 

vilket rättfärdigar vidare forskning för att se om fler når samma resultat. Slutligen kan 

framtida forskning använda en annan metod, utföras i fler länder och branscher, eller utgå från 

andra variabler än enbart nyckeltal. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
(Grafen illustrerar ett negativt samband mellan nyckeltalet skuldsättningsgrad och positiv riskbuffert 

sysselsatt kapital. Noterbart är att skalan i Y-axeln är ganska komprimerad vilket betyder att de allra 

flesta bolag går från cirka 85% till 80% sannolikhet för positiv riskbuffert sysselsatt kapital.) 

Bilaga 2 

 
(Grafen illustrerar ett negativt samband mellan nyckeltalet kapitalets omsättningshastighet och positiv riskbuffert 

sysselsatt kapital. Noterbart är att lutningen verkar brantare än den är eftersom skalorna på Y-axeln inzoomade.) 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 
(Grafen illustrerar ett negativt samband mellan nyckeltalet skuldränta och positiv riskbuffert sysselsatt 

kapital. Noterbart är att de flesta värden ligger runt 0,8 eller 80% och en ökning från 0 upp mot 75 

enheter i skuldränta påverkar därför inte sannolikheten för positiv riskbuffert sysselsatt kapital alltför 

mycket.) 

Bilaga 4 

 
(Grafen illustrerar ett negativt samband mellan nyckeltalet rörelsekapital/totala tillgångar och positiv 

riskbuffert sysselsatt kapital.) 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 
 

 
(Grafen illustrerar ett positivt samband mellan nyckeltalet räntetäckningsgrad och positiv riskbuffert sysselsatt 

kapital.) 

Bilaga 6 

 
(Grafen illustrerar ett positivt samband mellan nyckeltalet avkastning på totalt kapital och positiv 

riskbuffert sysselsatt kapital.) 
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