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Sammanfattning 

En skillnad mellan studier om finansiell oro och konkurs är vilka metoder och modeller som 
används för att prognostisera konkurs. I Sverige är byggföretag hårt drabbade av konkurser. 
Denna studie analyserade 31 nyckeltal och 2 makroekonomiska variabler med hjälp av 
deskriptiv analys och ANOVA-analys, vilka båda exkluderar variabler som är icke 
signifikativa. Därefter användes de signifikativa variablerna i en stegvis binär logistisk 
regressionsanalys för att upptäcka skillnader i ekonomiskt hälsotillstånd mellan 
konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag. I nästa steg byggdes modellen för att 
prognostisera konkurser. Studien utfördes på 162 små och medelstora byggföretag i Sverige 
under perioden 2010–2014 (81 av företagen var drabbade av konkurs och 81 av företagen var 
inte det).  Studien resulterade i att tre av fem kategorier kunde påvisa skillnader mellan de två 
grupperna av företag. Dessa kategorier är kapitalstruktur, likviditet och resultatstruktur. 

 

 
Nyckelord: Små och medelstora byggföretag, finansiell oro, konkurs, binär logistisk 
regressionsanalys, kapitalstruktur, lönsamhet, likviditet, resultatstruktur, makroekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Abstract  
 

One difference between the studies of financial turmoil and bankruptcy is the different methods 
and models used to predict bankruptcy. This study analyzed 31 accounting ratios and 2 
macroeconomic variables. Descriptive analysis and ANOVA analysis were used. In a stepwise 
binary logistic regression analysis, potential differences between bankrupt and non-bankrupt 
companies were discovered, and a model to forecast the bankruptcy was developed. The study 
was conducted on 162 small and medium-sized construction companies in Sweden during the 
period 2010–2014 (81 companies was bankrupt while 81 were not). The study resulted in that 
three categories of five showing difference between the two groups. Those categories were 
capital structure, liquidity and profit structure.  

 

Keywords: Small and medium-sized construction companies, financial distress, bankruptcy, 
binary logistic regression analysis, capital structure, profitability, liquidity, profit structure, 
macroeconomics 
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1. Introduktion 

I detta kapitel ges bakgrunden till studiens problem och en översikt över tidigare forskning. 

Sedan formuleras studiens problem följt av forskningsfrågor och syfte. 

1.1 Inledning 

En konkurs innebär stora kostnader främst för investerare, långivare, interna medarbetare och 
samarbetspartner (Altman och Hotchkiss, 2006). En konkurs orsakar även samhällskostnader 
genom förlust av skatteintäkter, arbetslöshet och sociala kostnader (Mörtvik, 2010). Då en 
konkurs innebär betalningssvårigheter kan den undvikas genom att problem upptäcks i tid och 
åtgärder vidtas. För att undvika betalningssvårigheter har flera metoder utvecklats för att dels 
identifiera problem som kan leda till betalningssvårigheter i företag, dels förutse finansiella 
svårigheter och konkurs (Altman, 1968; Ohlson, 1980).  

Under 2017 var det registrerade antalet konkurser i Sverige 5839. Den siffran håller sig inom 
snittet för konkurser de senaste 17 åren, vilket tydligt visar att förändringar inte har skett trots 
att fler metoder och modeller för att identifiera dessa problem har skapats (Ekonomifakta, 
2018).  

Byggbranschen var den värst konkursdrabbade sektorn i Sverige 2018. De 1338 konkurserna 
hos företag i byggbranschen utgjorde 18 % av alla konkurser i Sverige det året (SCB, 2018). 
Det finns orsaker till detta och SvD Näringsliv (2017) skrev till exempel att de senaste 
prisökningarna orsakade minskad efterfrågan på bostadsmarknaden. Till följd av detta 
minskade möjligheterna till arbete för byggföretag, vilket orsakade konkurser för många av 
dessa företag. Forskare förklarar att det oftast är små företag som drabbas av konkurs på grund 
av brist på erfarenhet och/eller kapital (Van Auken et al., 1993, Headd, 2003). Headd (2003) 
kom till slutsatsen att endast två tredjedelar av alla nystartade företag överlever två år och bara 
hälften av de nystartade företagen överlever längre än fyra år. Andra forskare menar att 
bristfällig finanshantering är anledningen till detta, vilket kan utläsas i finansiella rapporter. Här 
finns skillnader mellan konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag och dessa 
skillnader kan vara tecken på att verksamheten går dåligt (Altman, 1968; Ohlson, 1980). 

Många studier om finansiell oro och konkurs har koncentrerat sig på specifika branscher. 
Altmans (1968) och Zavgren (1985) studerade till exempel endast stora tillverkningsföretag, 
medan Mcgurr (1996) och Rance (1999) utgick från detaljhandeln. Koh et al. (2015) fokuserade 
på företagets livscykel. Samtidigt har metoder som multipel diskriminantanalys och logistisk 
regressionsanalys visat sig vara de mest framgångsrika bland forskare och gett mer noggranna 
resultat jämfört med andra analyser (Balcaen och Ooghe 2006). 
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1.2 Problematisering 

Ett problem, som kan ligga bakom en konkurs som inträffar till följd av oförutsedda händelser 
är att det finns för många olika modeller och tecken som skulle kunna prognostisera konkurs. 
Som antytts i inledningen har prognostiseringsmodeller utforskats under mer än 40 år (Wu 
2010). Mängden prognostiserande modeller leder till att det blir svårt att upptäcka problem i 
tidiga skeden och neutralisera dem i tid (Cenciarelli et al., 2018). En anledning är att alla 
modeller inte kan tillämpas på alla företag. Orsaken till att modellerna fungerar olika bra kan 
vara att olika branscher har olika verksamhetsområden och tillämpning av modeller kan variera 
beroende på bransch (Gupta och Huefner 1972; Punsalans 1989). Två aspekter är viktiga för att 
skapa en fungerande modell för specifika branscher, som skulle kunna definiera företagets hälsa 
långt innan finansiella problem uppkommer (Kumar och Rami, 2007). Den ena av dessa 
aspekter är att modellen kan ge varningssignaler i ett tidigt skede så att företagsledningen kan 
agera på dessa och försöka åtgärda dem. Den andra aspekten är att företags intressenter (kunder, 
långivare, leverantörer, investerare med flera) kan drabbas av negativ påverkan på grund av 
företagets dåliga ekonomiska hälsotillstånd. Med en fungerande modell kan intressenterna 
själva ta reda på om företaget kommer att kunna betala sina skulder innan de gör affärer med 
företaget ifråga (Liou, 2008).  

Ett annat problem som kan vara relevant för prognostiseringen av konkursen är 
makroekonomiska faktorer, vilka kan påverka företaget negativt och därmed sänka prestationen 
och öka betalningssvårigheterna. Detta till följd av höjda räntor, ändring i statliga regler, 
finansiella kriser och liknande (Mörtvik, 2010). Om man inte räknar med dessa faktorer kan det 
sänka modellens trovärdighet och noggrannhet. Målet med en modell som inkluderar 
makroekonomiska variabler är att den ska kunna ge varningssignaler för företag och användas 
som stresscenario för små och medelstora företag om makroekonomin förväntas bli svag. Det 
kan visa om företaget kan klara av svängningar i landets ekonomi. Då företag kan påverkas 
kraftigt av den externa miljön kan det leda till att företag med svag ekonomisk ställning inte 
kommer att klara av svängningar i ekonomin och därmed lida finansiell skada. Detta kan leda 
till betalningssvårigheter och sedermera till konkurs (Tinoco och Wilson, 2013).   

Denna studie skiljer sig från andra genom att den bygger upp en modell som är specifik för 
svenska byggföretag. I studien används nyckeltal som har visat sig vara signifikanta i andra 
studier och som även kan vara relevanta för byggbranschen. Tillämpning av nyckeltal som har 
kunnat prognostisera konkurser i tidigare studier gör modellen pålitlig. Studien använder sig 
även av makroekonomiska variabler som inte har varit så vanligt i tidigare svenska studier. 

Mot bakgrund av att det i Sverige är flest byggföretag som drabbas av konkurs, och att denna 
trend förutses fortsätta, används dessa företag i denna studie. Sammanfattningsvis behövs en 
branschspecificerad modell för att hjälpa företag att undvika konkurs och som även kan 
användas av intressenter.   
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Därmed kommer uppsatsen att svara på följande frågor: 

• Vilka av de valda nyckeltalen kan korrekt klassificera små och medelstora företag inom 
svensk byggbransch i två grupper – konkursdrabbade och icke konkursdrabbade – och 
kombineras för att upprätta en konkursprognostiseringsmodell? 

• I vilken mån kan förändring i valda makroekonomiska variabler förbättra 
konkursprognostiseringsmodellen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att, med hjälp av branschspecifika nyckeltal och makroekonomiska 
variabler, förklara eventuella skillnader i ekonomiskt hälsotillstånd mellan små och medelstora 
konkursdrabbade och icke konkursdrabbade byggföretag och utifrån det upprätta en finansiell 
konkursprognostiseringsmodell.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

2. Teoretisk referensram 

Avsikten med detta kapitel är att ge en fördjupad bild över vad konkurs innebär samt tidigare 

forskningsstudier och modeller inför denna studiens metodval. Kapitlet innehåller även 

analysmodeller där nyckeltal beskrivs med hänvisning till tidigare forskning. 

2.1 Definitionen av konkurs  

Konkurs definieras som en situation då ett företag misslyckas att betala ränta på sina skulder 
och avbetalningar vilket leder till att långivare kan ta över tillgångar. I extrema fall kan detta 
leda till överlåtelse av äganderätt och därmed till konkurs (Berk och DeMarzo, 2017). Konkurs 
är en process som tar flera år att genomföra och därför i tidigare forskning delades in i flera 
steg. Därför ansågs det viktigt att utgå från Barnes (1987, 1990) och Pindado et al. (2008), som 
menade att finansiell oro inte alltid behöver leda till konkurs. Benämningar som används i 
litteraturen för konkurs är ”failure”, ”insolvency”, ”default”, ”bankruptcy” och liknande, men 
det förekommer att författare blandar ihop dessa (Altman och Hotchkiss, 2006).  Därför är det 
viktigt att definiera begreppen för att hålla isär dem i undersökningen. ”Failure”, som på 
svenska kallas finansiellt misslyckande, innebär att den realiserade avkastningen på investerat 
kapital är betydande och ständigt lägre än rådande räntor på liknande investeringar (Altman och 
Hotchkiss, 2006). I en sådan situation kan företaget täcka sina rörelsekostnader och skulder i 
flera år. ”Insolvency”, som översätts som obestånd, kan tolkas som att ett företag inte kan 
uppfylla sina nuvarande skyldigheter, vilket innebär brist på likviditet. Även den kan vara 
tillfällig och behöver inte leda till konkurs (Altman och Hotchkiss, 2006). ”Default” är det näst 
sista steget, som kan vara tekniskt eller legalt. Teknisk default leder ofta till en legal konkurs, 
då företagsprestanda och förhållande mellan gäldenären och borgenären försämras. Det kan 
leda till att konkursansökan skickas in. Konkurs är det sista steget då företag eller kreditgivare 
ansöker om konkurs, tillgångar likvideras och det erhålls en legal bekräftelse att konkursen är 
avslutad. (Altman och Hotchkiss, 2006). 

Tinoco och Wilson (2013), som förklarade olika steg i en konkurs, hänvisade till 
Storbritanniens regelverk där studierna är utförda. Eftersom den här studien utfördes bland 
svenska företag utgick den från svensk lagstiftning. Enligt svensk lagstiftning är syftet med 
konkurs att avveckla verksamhet och fördela tillgångar mellan långivare för att sedan betala av 
skulderna. (SOU 2010:2 s. 39.) I 1 kap. 2 § KL stadgas att den gäldenär som är på obestånd 
ska, antingen själv eller dess borgenär, ansöka om konkurs. Obestånd eller, som det även kallas 
insolvens, betyder att gäldenären inte har förmågan att betala sina skulder och att den 
situationen inte är tillfällig. Samt att gäldenären inte fullt kan betala sina skulder med utmätning 
av tillgångar. Finansiell oro är ytterligare ett tillstånd, som företaget kan befinna sig i, vilket 
kan leda till konkurs men inte nödvändigtvis. De flesta studier undersökte just finansiell oro då 
företaget har svårt att betala av sina skulder men ändå kan göra det utan att det leder till konkurs. 
(Gordon, 1971; Scherrer, 1988; Balcaen och Ooghe, 2006; Opoku et al., 2015) I den här 
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uppsatsen undersöktes företag, som har konkursavslutat sin verksamhet, samt har genomgått 
finansiell oro och obestånd under åren 2010 till 2014. 

 

2.2 Forskning om prognostisering av konkurs och finansiell 

oro 

Att förutspå finansiell oro och konkurs har varit ett ämne för många forskare under en lång 
period.  Ramser och Foster (1931), Fitzpatrick (1932), Smith och Winakor (1935), och Merwin 
(1942) är några av de första som upptäckte att det fanns en skillnad i nyckeltal mellan 
konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag. Det ledde till att nyckeltalsanalyser blev 
allt vanligare, mer komplicerade och ett ökat antal analysmodeller för att prognostisera konkurs 
med hjälp av olika metoder, syften och kombinationer av variabler. I Tabell 1 finns en 
sammanställning av forskare, som bidrog till olika modeller och metoder för att prognostisera 
konkurser som gett användbara resultat.  

Tabellen visar vilken metod som forskare använde sig av (kolumn 2), vilken bransch som 
undersöktes (kolumn 3), samt i vilket/vilka länder företag var verksamma (kolumn 4). Tabellen 
visar även fördelningen mellan konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag (kolumn 5 
och 6). Kolumn 7 visar antal variabler som inkluderades i modellen för att prognostisera 
konkurs och finansiell oro. Den sista kolumnen visar modellens noggrannhet i procent, det vill 
säga hur korrekt modellen kan klassificera företag i rätt grupp.   
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Tabell 1 Sammanfattning av tidigare forskning 

STUDIER METOD* BRANSCH LÄNDER KONKURS 
DRABBADE 

ICKE-
KONKURS- 
DRABBADE 

ÅR VARIA
BLER 

KORREKT 
KLASSIFIKATION 
TOTALT % 

ALTMAN (1968) MDA Tillverknings 
industri 

USA 33 33 1946-
1965 

22 95 

ALTMAN (2000) MDA Industri USA 33 33 1946-
1965 

22 96 

ALTMAN (2017) MDA Olika Olika 
  

2009-
2017 

22 75 

BEAVER (1966) MDA Olika UK 79 79 1954 � 
1964 

30 87 

CASTAGNA och 
MATOLCSY (1981) 

MDA 
 

Australia 21 21 1963-
1977 

- - 

CIELEN et al. (2004) MDA Olika/bank Belgien 90 276 - 11 85 

DAMBOLENA och 
KHOURY (1980) 

MDA Tillverkning, 
försäljning 

USA 23 23 1969-
1975 

19 95 

DEAKIN (1972) MDA Tjänstebransch USA 32 32 1962-
1966 

14 97 

DIMITRAS et al. (1996) Olika Olika Olika - - 1932-
1994 

- - 

FEROZ, KIM och RAAB, 
(2003) 

DEA Olje- och 
gasbransch 

- - - - - - 

GRICE och INGRAM 
(2001) 

MDA Olika USA 160 789 - 5 84 

HAGBERG (2006) MDA Olika Sverige 3885 833 1998-
2003 

11 
 

KHAN och GURULI 
(2015) 

Logit Olika 
 

50 50 
  

80 

LI (2014) Machine 
learning 
algorithm 

Byggbransch USA 108 108 1985-
2013 

14 40–65 

OHLSON (1980) Logit Tillverknings 
industri 

USA 105 2058 1970-
1976 

9 92 

PINDADO et al. (2008) Logit Olika Olika 1583 2250 1990-
2002 

- - 

POMPE och BILDERBIK 
(2005) 

MDA-
ANN 

Industri Belgien 1500 1500 1986-
1994 

73 - 

PUNSALANS (1989) MDA Tillverkning 
vs 
Byggbransch 

USA - - 1988-
1969 

14 79 

SYARIA och MUGANB 
(2017) 

Logit Byggranch USA - - 1990-
2011 

51 67.2, 62.5, 78.8, 69.7 

YAZDANFAR och 
NILSSON (2008) 

Logit-
MDA 

Olika Sveirge 1991 1991 
 

30 77.8–83.5 

YAZDANFAR (2011) Logit Olika Sverige 1412 3084 2004-
2006 

30 - 

ZMIJEWSKI (1984) Probit 
 

USA 40 800 1972-
1978 

6 95.3 

MAKROEKONOMISKA VARIABLER 

MARE (2015) Cloglog  Bank Italien 7138 74 1993-
2005 

10 - 

SETYAWATI och 
AMALIA (2018) 

Logit Industri Indonesien 34 34 2011-
2015 

3 90.59 

TINOCO och WILSON 
(2013) 

Logit, 
ANN 

Börsföretag UK 1254 21964 1980–
2011 

10 - 

*MDA- multipla diskriminantanalys, Logit – logistisk regressionsanalys, Probit – probit regressionsanalys, ANN 
– Artificiellt neuronnät, Cloglog - Kompletterande logg-länkfunktion. 
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2.2.1 Användning av nyckeltal i prognostiseringsmodell 

Redovisningsvariabler har legat till grund för de flesta studier. Beaver (1966) var den första 
studie som utformade endimensionella tillvägagångssätt med hjälp av den multipla 
diskriminantanalysen (MDA). Han använde 30 nyckeltal för att analysera 79 konkursdrabbade 
och 79 icke konkursdrabbade företag fem år innan konkurs. Det gav ett resultat som visade att 
87 % stämde överens med verkligheten. Modellen indikerade att förhållandet mellan 
kassaflödet och den totala skulden var betydande för att förutsäga konkurs. Efteråt fick Beaver 
(1966) flera anhängare, som Altman (1968), Deakin (1972) och Dambolena och Khoury (1980), 
som följde samma spår med implementeringen av MDA. Metoder varierade mellan 
kombinationer av olika nyckeltal som forskare använt för att ge mer noggranna utfall. Dessa 
låg mellan 94–96 %. 

Den mest inflytelserika studien genomfördes av Altman (1968), där han använde sig av MDA-
modellen och skapat en Z-scoremodell, som kombinerade flera nyckeltal för att skapa en 
meningsfull modell. Denna blev mycket populär bland forskare. Han genomförde sin studie på 
noterade amerikanska tillverkningsföretag där hans första urval bestod av 33 företag som 
befann sig i konkurs och jämförde dem med 33 icke-konkursdrabbade företag. Då tidigare 
studier fokuserade på noterade företag ändrade Altman sin modell år 2000 för att på så sätt även 
kunna använda den på onoterade företag. Det som förändrades var att bokfört värde av eget 
kapital lagts till och marknadsvärdet togs bort. För att undvika effekter som påverkar specifika 
branscher valde Altman (2006) att ännu en gång ändra sin modell. Det han förändrade var en 
variabel. Anledningen var att han ansåg att försäljningen och de totala tillgångarna var alltför 
varierande i för många branscher. Altman et al. (2017) publicerade en annan studie där fokus 
låg på att använda en modifierad Z-modell internationellt. Företag från 31 europeiska länder 
och 3 icke-europeiska länder var inkluderad i modellen. Studien kom fram till att denna Z-
modell kan användas för alla länder men för att höja modellens noggrannhet anpassades 
nyckeltal för varje land. 

Dambolena och Khoury (1980) valde med hjälp av tidigare studier en blandning av nyckeltal 
som framställer lönsamhet, hävstång och likviditet hos företag i sin modell. Sammanlagt 
användes 19 nyckeltal.  Modellen visade träffsäkerhet på 78 % fem år innan konkurstillfället. 
Ohlson (1980) var den första som genomförde forskning om konkurs på ett annat sätt än det 
tidigare gjorts. Han använde sig av logistisk regressionsanalys för att kunna minska problemen 
med MDA modellen. 

I tidigare studier var bara stora företag undersökta då det fanns en brist på finansiell information 
för mindre företag. Pompe och Bilderbeek (2005) undersökte små och medelstora företag i 
Belgien med hjälp av diskriminerat analys och neurala nätverk. I studien ingick fyra 
nyckeltalskategorier: lönsamhet, aktivitet, likviditet och soliditet. Resultaten visade att 
nystartade företag är svårare att kategorisera och förutspå konkurs för än för de äldre etablerade 
företagen. 
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Zmijewski (1984) och Pindado et al. (2008) visade att det inte behövs många nyckeltal för att 
prognostisera konkurs noggrant. De använde i sin modell endast tre redovisningsvariabler för 
att nå en hög noggrannhet i deras ekonomiska prognostiseringsmodell. De variabler som 
användes i Pindado et al. (2008) var förhållandet mellan EBIT och totala tillgångar, finansiella 
kostnader och totala tillgångar samt kvarvarande vinst och totala tillgångar. Dessa representerar 
lönsamhet, finansiella kostnader och balanserade vinstmedel.  Zmijewski (1984) använde en 
uppsättning av redovisningsvariabler som inkluderade avkastning på tillgångar, finansiell 
hävstång och likviditet. Tidigare studier använde matchade par av konkursdrabbade och icke-
konkursdrabbade företag, vilket fick bias i resultaten enligt Zmijewski (1984). Det fick 
Zmijewski (1984) att utveckla en probitmodell med icke-matchat urval, där han analyserade 40 
konkurs- och 800 icke-konkursdrabbade amerikanska företag.  

Feroz et al. (2003) använde nyckeltal med hjälp av en annan analys, data envelopment analys 
(DEA), som en komplementär analys till den traditionella nyckeltalsanalysen. DEA mäter 
operativ effektivitet av företagsverksamhet. Författarna testade samband mellan DEA och 
nyckeltal. De kom fram till slutsatsen att analysen kan användas som tillägg till traditionell 
nyckeltalsanalys, om det finns övergripande prestanda av branschens norm.  

Dimitras et al. (1996) gjorde en omfattande litteraturgenomgång för perioden 1932–1994, 
kategoriserad utifrån olika metoder och länder. De kom fram till vikten av likviditets- och 
lönsamhetsnyckeltal, vilket indikerar hur mycket avkastning ett företag kan generera. Khan och 
Guruli (2015) analyserade likviditetsnyckeltal, som visade att man kan prognostisera konkurs 
med dessa variabler två år innan företagets konkurs. De nyckeltal som var signifikanta var 
likvida medel i förhållande till omsättning och likvida medel i förhållande till totala tillgångar.   

I Sverige studerade flera forskare, såsom Andersson (2001), (Engström, 2002), Svensson 
(2003) och Bruns (2004) nyckeltal i samband med bedömning av företags betalningsförmåga 
och visade vilka nyckeltal som anses vara viktiga för kreditgivare. Sådana nyckeltal kan vara 
användbara i den här uppsatsen för att förutspå finansiell oro. Hagberg (2006) och Yazdanfar 
och Nilsson (2008) gick vidare och använde nyckeltal baserade på små och medelstora företag 
i Sverige för att förutspå konkurs. Hagberg (2006) indelade nyckeltal i tre olika kategorier. 
Dessa är kapitalstruktur, lönsamhet och likviditet och här upptäckte han skillnader mellan 
aktiva och inaktiva företag. Han använde sig av Altmans Z-modell för att komma fram till 
resultaten som visade att tio av elva undersökta nyckeltal kan förutspå konkurs. Yazdanfar och 
Nilsson (2008) använde 30 variabler i MDA och logistisk regression. Han delade upp dessa i 
sex olika kategorier: kapitalstruktur, likviditet, lönsamhet, kassaflöde, utveckling, företagets 
egenskaper samt omsättningsmått. Av dessa visade sig kapitalstruktur, kassalikviditet och 
lönsamhet vara signifikanta. I en uppföljande artikel från 2011 använder Yazdanfar samma 
företagsegenskaper.  

Punsalans (1989) var en av de första som upptäckte att det finns skillnader i modeller beroende 
på branschegenskaper. Han jämförde tillverkningsföretag, som användes i Altmans (1968) 
studie, och byggbranschen. Problemet som uppstod var att det fanns för få byggföretag som 



 
 

9 
 

hade allmän tillgång till redovisningsdata. Grice och Ingram (2001) applicerade Altmans 
modell på tillverkningsföretag och icke-tillverkningsföretag i USA och kom fram till att 
resultaten varierade mellan dessa. Noggrannheten var inte tillräcklig för icke-
tillverkningsföretag. Slutsatsen var att modellen behövde uppdateras på grund av förändringar 
i omvärlden. Li (2014) undersökte 14 industrispecifika variabler i byggbranschen och jämförde 
dessa med Altmans (1968) z-scoremodell.  Li (2014) granskade Beavers och Altmans modeller 
och utvecklade dessa för att kunna applicera dem på byggbranschen. Utvecklingen skedde 
genom att han jämförde finansiella data från tillverkningsindustrin och byggbranschen för att 
urskilja de signifikanta skillnaderna i finansiell rapportering. Det resulterade att Li (2014) fick 
fram att det finns skillnader mellan vilken bransch man använder i undersökningen och vilka 
nyckeltal som var mest lämpliga för att prognostisera konkurser. Han använde sex olika 
metoder för att analysera detta. Även Syaria och Muganb (2016) utformade 
prognostiseringsmodeller specificerade på branschegenskaper genom att undersöka fyra olika 
branscher. Empiriska studier visade att det finns en skillnad på resultaten om modellen är 
specifik för en viss bransch.  

 

2.2.2 Användning av andra variabler i prognostiseringsmodeller 

Å ena sidan visar mängder av studier att nyckeltal obestridligen är de bästa förutsägande 
variablerna för konkurs: de är väl standardiserade, lättillgängliga och gör det möjligt att utforma 
tillförlitliga och exakta modeller. Å andra sidan förklarar inte redovisningsvariabler symptom 
för en konkurs, det vill säga vad som har orsakat konkursen. Därför har användningen av 
kombinerade variabler, som även representerar andra aspekter i ett företag än de finansiella, 
blivit populära. 

Efter att kombinationer av andra variabler än finansiella blev populära började forskare även 
använda variabler som inte är direkt kopplade till företaget och enbart har ett indirekt inflytande 
på företagets verksamhet. Makroekonomiska variabler är ett bra exempel på det. De 
inkluderades i flera studier, som Nam, et al. (2008), Qu (2008), Mare (2012) och Tinoco och 
Wilson (2013). Tidigare studier som Bunn och Redwood (2003) använde makroekonomiska 
variabler och fann att bruttonationalprodukten (BNP) är en betydande variabel för att förutsäga 
ekonomiskt oroliga företag. Andra makroekonomiska variabler, som visat sig vara signifikanta 
när det gäller att förutsäga finansiell nöd är aktieprisindex (Al-Darayseh, 1990; Mitchem, 1990) 
och penningmängd (Hol, 2007; Tinoco och Wilson, 2013). Tinoco och Wilson (2013) 
undersökte tre variabler; finansiella, marknads- och makroekonomiska variabler. Den 
kombinationen är populär nu också. Sabela et al. (2018) kombinerade dessa tre variabler för att 
undersöka börsen i Johannesburg men kom fram till att det bara är finansiella variabler och 
marknadsvariabler som ger korrekta resultat. Makroekonomiska variabler sänker modellens 
prestation. 
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2.3 Analysmodell och hypotesgenerering 

 

Figur 1. Analysmodell 

Figur 1 illustrerar vilka kategorier som användes för att förklara skillnaden mellan 
konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag i byggbranschen i Sverige. I dessa fem 
grundläggande kategorier, som påverkar företaget direkt och indirekt, ingår nyckeltal i de fyra 
översta kategorierna och makroekonomiska variabler i den sista kategorin. De nyckeltal som 
används i analysmodellen är de mest använda i andra studier och de är lämpliga för 
byggbranschen. Kategorierna var uppdelade på kapitalstruktur, lönsamhet, likviditet och 
resultatstruktur. Nyckeltalen var valda för att de ska visa företagets ekonomiska hälsotillstånd. 
För att öka sannolikheten att hitta skillnaden mellan konkursdrabbade och icke 
konkursdrabbade företag har olika variationer av samma företeelse undersökts. 
Analysmodellen innehåller en kategori med makroekonomiska variabler för att se om landets 
ekonomi har betydelse i prognostisering av konkursen. En mer detaljerad förklaring, för varje 
kategori, av hur varje nyckeltal påverkar företagets ekonomiska tillstånd, vad de betyder, samt 
koppling till tidigare forskning anges i underrubrikerna nedan. För att få fram de mest 
signifikativa variablerna utfördes det en stegvis binär logistisk regressionsanalys som är 
förklarad i metodkapitlet.  
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2.3.1 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur är vad företagets finansiering består av, det vill säga eget kapital och skulder, 
och är central för alla typer av verksamheter. Utmaningen som många företag står inför är att 
optimera eget kapital och skulder på ett kostnadseffektivt sätt. Om företaget har för höga 
skulder kan det leda till att företaget hamnar på obestånd, som sedan kan leda till konkurs. 
Därför är det viktigt att ta hänsyn till kapitalstrukturen för att veta om företaget riskerar att 
hamna i konkursläge (Ross, 1977; Bradley et al., 1984). Kapitalstrukturen är även 
branschorienterad och skiljer sig från bransch till bransch (Bradley et al., 1984). I tabell 2 
presenteras nyckeltal som visar mått för kapitalstruktur och hypotesen formuleras enligt 
följande: 

Hypotes 1. Kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan konkursdrabbade och icke-konkursdrabbade 
företag.  

 

Tabell 2 Kapitalstruktur 

Benämning Variabel Definition* Författare** 

x1 Kapitalets 

omsättningshastighet (tkr) 

Hur effektivt kapitalet används i verksamheten Altman (1968); Andersson 
(2001); Yazdanfar och Nilsson 
(2008) 

x2 Kortfristiga 

skulder/omsättning (%) 

Hur stor del av företagets försäljningsintäkter är 
uppbundna i kortfristiga skulder 

Yazdanfar och Nilsson (2008) 

x3 Kundfordringar/omsättning 

(%) 

Hur stor del av företagets försäljningsintäkter är 
bundna i kundfordringar. 

- 

x4 Lager mm/omsättning (%) Hur stor del av ett företags försäljningsintäkter är 
uppbundna i lagret och i värdet av företagets 
pågående arbeten 

Hagberg (2006); Dimitras et al. 
(1996) 

x5 Riskbuffert sysselsatt kapital Visar om avkastning på sysselsatt kapital överstiger 
skuldränta 

Ross (1977) 

x6 Rörelsekapital/omsättning (%) Hur mycket av omsättningen som binds i 
rörelsekapital 

Andersson (2001) 

x7 Soliditet (%) Hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat 
finansieras med eget kapital. 

Andersson (2001) 

x8 Skuldränta (%) Genomsnittlig skuldränta för företagets skulder Andersson (2001) 

x9 Skuldsättningsgrad (%) Hur stora företagets skulder är i förhållande till det 
egna kapitalet och anger på så sätt företagets 
finansiella styrka. 

Altman (1968); Yazdanfar och 
Nilsson (2008) 

x10 Varulagrets 

omsättningshastighet 

Hur många gånger under ett år som varulagret 
omsätts. 

Zmijewski (1984); Andersson 
(2001) 

x11 Du Pont-modellen (%) Sammanfattning och förklarning av företagets 
lönsamhet 

Feroz et al. (2003) 

 
*Definition har tagits från ekonomi-info.se 
**Författare som har använt variabel i sina studier 
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2.3.2 Lönsamhet 

Lönsamhet är ett avkastningsmått som visar hur företaget mår. Om företaget har låg avkastning 
kan det ge ett första varningstecken om finansiell oro. Däremot tar den inte hänsyn till företagets 
storlek och ålder, då stora och äldre företag kan ha högre avkastning än nystartade företag. 
Avkastningen kan även skilja sig åt beroende på om företaget befinner sig i ett tillväxtstadie 
eller ett mognadsstadie. I tillväxtstadiet har företag högre avkastning än i mognadsstadie. 
(Hagberg, 2006) I uppsatsen minskas det problemet genom att valda företag har varit aktiva i 
minst nio år, från 2008 till 2016. Som sammanfattning av lönsamhet används även Du Pont 
modellen för att höja sannolikheten att hitta nyckeltal som visar skillnader mellan två grupper. 
Hypotesen lyder: 

Hypotes 2. Lönsamhetsmått skiljer sig åt mellan konkursdrabbade och icke-konkursdrabbade 
företag.  

 

Tabell 3 Lönsamhet 

Benämning Variabel Definition* Författare** 

x12 Finansiella 
kostnader/Totala 
tillgångar 

Företagets finansiella kostnader i förhållande till total 
kapital 

Beaver (1966); Lennox (1999); 
Laitinen et al. (2000); Yazdanfar 
och Nilsson (2008) 

x13 Avkastning på eget 
kapital (%) 

Avkastning under året på ägarnas insatta kapital Altman (1968); Andersson (2001); 
Pompe et al. (2005); Yazdanfar och 
Nilsson (2008) 

x14 Avkastning på totalt 
kapital (%) 

Visar verksamhetens effektivitet oberoende av hur 
kapitalet är finansierat 

Yazdanfar och Nilsson (2008) 

x15 Avkastning på totalt 
kapital EBITDA (%) 

Visar verksamhetens effektivitet med justerat 
rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 
på anläggningstillgångar. 

Hagberg (2006) 

x16 Avkastning på sysselsatt 
kapital (%) 

Företagets lönsamhet i förhållande till lånat kapital 
och eget kapital 

Andersson (2001) 

x17 Riskbuffert totalt kapital 
(tkr) 

Visar om företagets avkastning på totalt kapital 
överstiger företagets skuldränta eller ej. 

Andersson (2001) 

 

*Definition har tagits från ekonomi-info.se 
**Författare som har använt variabel i sina studier 

  

2.3.3 Likviditet 

Likviditet mäter ett företags förmåga att betala av skulder på kort sikt. Likviditetsmått används 
i nästan alla studier där konkurs undersöks.  I tidigare studier har likviditetsmått skiljt sig åt 
mellan konkursdrabbade och icke-konkursdrabbade företag. På grund av ett negativt 
förhållande mellan likviditet och konkurs minskar företagets konkursrisk när företagets 
likviditet ökar. Likviditetsmått fungerar som en varningssignal för företag som inte har 
tillräcklig likviditet. För dessa företag kan det leda till fördröjda betalningar och andra företag 
kan anmäla företaget till konkurs om likviditet inte blir bättre (Hagberg, 2006; Li, 2015). I 
uppsatsen har fem nyckeltal som visar likviditetsmått valts ut, se tabell 4. Hypotesen lyder: 
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Hypotes 3. Likviditetsmått skiljer sig åt mellan konkursdrabbade och icke-konkursdrabbade 
företag.  

 

Tabell 4 Likviditet 

Benämning Variabel Definition* Författare** 

x18 Rörelsekapital/Totala 
tillgångar 

Användning av tillgångar för att 
generera vinster 

Beaver (1966); Altman (1968); Dimitras, et al. 
(1996); Hagberg (2006); Pindado et al. (2008)  

x19 Likvida 
medel/omsättning (%) 

Hur likvid företaget är i procent till 
omsättning 

Khan och Guruli (2015) 

x20 Kassalikviditet (%) Förmågan att betala skulder på kort sikt. Dambolena och Khoury (1980); Dimitras et al. 
(1996); Engström (2002); Cielen et al. (2004); 
Yazdanfar och Nilsson (2008) 

x21 Kassalikviditet (%) Förmågan att betala skulder på kort sikt. Dambolena och Khoury (1980); Dimitras et al. 
(1996); Engström (2002); Cielen et al. (2004); 
Yazdanfar och Nilsson (2008) 

x22 EBITDA-marginal (%) Mäter resultaten från verksamheten 
exkluderar kostnader för avskrivningar 
och amorteringar 

- 

 
*Definition har tagits från ekonomi-info.se 
**Författare som har använt variabel i sina studier 
  

2.3.4 Resultatstruktur 

Resultatstrukturen visar hur effektivt företaget tjänar pengar. Den visar strukturen på intäkter 
och kostnader. Dessa mått ger mer relevant information om specifika branscher och använder 
marginalmått istället för avkastningsmått, som framgick i lönsamhetskategorin (Anon, 2017, 
2018). Altman (1968) valde bort dessa för att göra sin modell allmän. I denna studie är syftet 
branschorienterat och därför har resultatstruktur inkluderats. Kategorin inkluderar mått som 
beskriver resultaten mer specifikt. Till exempel beskriver omsättning per anställd och 
rörelseresultat per anställd hur effektivt humankapital används i verksamheten. Då 
byggbranschens verksamhet till större del består av arbetstagare så visar det hur effektivt 
humankapitalet används. Om resultaten ökar kommer företaget med lägre sannolikhet att hamna 
i konkurs. Följande hypotes formuleras: 

Hypotes 4. Resultatstruktur skiljer sig åt mellan konkursdrabbade icke konkursdrabbade 
företag. 
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Tabell 5 Resultatstruktur 

Benämning Variabel Definition* Författare** 

x23 Räntetäckningsgrad EBITDA EBITDA dividerat med totala räntekostnader Andersson (2001) 

x24 Skuldsättningsgrad 

Räntebärande 

Företagets skulder i förhållande till EBITDA Dimitras, et al. (1996) 

x25 Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat dividerat med omsättning Feroz, et al. (2003) 

x26 Vinstmarginal (%) Vinsten per omsättningskrona Gibson (1983) 

x27 Bruttovinstmarginal (%) Omsättning av försäljningen som återstår för att 
täcka kostnader 

Cielen et al. (2004); Yazdanfar 
(2011) 

x28 Omsättning per anställd (tkr) Företagets effektivitet vid användning av 
humankapital 

- 

x29 Rörelseresultat per anställd (tkr) Vad en anställd bidrar med till företagets 
rörelseresultat 

- 

x30 Personalkostnader per anställd 

(tkr) 

Kostnad per anställd - 

x31 Balanserade resultat/Totala 

tillgångar 

Kvarvarande vinst i förhållande till totala tillgångar Hagberg (2006) 

 
*Definition har tagits från ekonomi-info.se 
**Författare som har använt variabel i sina studier 
  

2.3.5 Makroekonomiska variabler 

Denna kategori innehåller två makroekonomiska variabler. KPI och reporänta har tagits från 
Tinoco och Wilsons (2013) där de behandlade redovisnings-, marknads- och makroekonomiska 
variabler för att förutse konkurs. Då dessa studier utfördes i Storbritannien, har anpassning av 
variabler till svensk marknad skett men variablerna utgör samma funktion som i Tinoco och 
Wilson (2013). 

Konsumentprisindex (KPI) definieras enligt SCB på följande sätt: ”Indexet mäter den 
genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser 
konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och 
inflationsberäkningar i Sverige.” KPI fyller flera viktiga funktioner i samhället. Det är en 
indikator som visar utvecklingen för hushållens levnadskostnader och inflationsmått, vilket 
följs upp av riksbanken. Mare (2012) kom fram till att om inflationen är hög så är risken för 
konkurs också hög. Det bekräftas av hans prognostiseringsmodell för banker. Enligt resultat 
som Setyawati och Amalia (2018) kommit fram till har företag i goda makroekonomiska 
förhållande förutsättningar att generera mer intäkter och därmed minskas sannolikheten för 
finansiell nöd. Inflationstakten indikerar oftast det förhållande som råder i landets ekonomi. 
Därför kan ostabil eller ökande inflationstakt tyda på att kostnader för företag kommer att stiga 
snabbare än företagsinkomst om företaget är oförberett och kan därmed leda till finansiell oro. 
(Setyawati och Amelia, 2018) 

Den andra variabeln är reporänta. I Tinoco och Wilsons (2013) studie diskuterade den 
kortfristiga (3 månaders) statsskuldsräntan (KSSR). Det innebär den ränta som ges för 
statsobligationer och är fastställd av regeringen. En statsobligation är den typ av statligt 
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skuldpapper som ges ut av staten i syfte att införskaffa kapital. Den anses ha den minsta risk 
som kan finnas för investeringar. Högt pris för en statsobligation och en låg ränta innebär ofta 
att staten har en säker ekonomi (Mishkin och Eakins, 2012). Vid lägre räntor kan företag 
investera mer i sin verksamhet. Vid höga räntor har företag incitament att spara och om de har 
skulder kommer deras räntekostnader öka vilket leder till mindre pengar för företagets 
utveckling. Därför antas det i denna uppsats att en hög KSSR kommer att leda till ökad 
sannolikhet för företagets misslyckande. I Sverige är skulden mycket mindre än i Storbritannien 
och om man ska vara exakt; Sverige har 31,1 % i statsskuld och Storbritannien har 87,2 % för 
år 2018 (OECD, 2018). Därför har statsskuldränta inte stor påverkan på företag. Däremot har 
reporäntan ett stort inflytande på företagets finansiella ställning. ”Reporäntan är Riksbankens 
styrränta sedan 1994. Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i 
Riksbanken på sju dagar” enligt Riksbankens hemsida. Den används som indikator för hur 
företaget kommer att reagera på höjningar och sänkningar av räntan och kommer att ha samma 
funktion och inverkan på modellen, som i Tinoco och Wilsons (2013) studie. 

Sammanfattningsvis kan makroekonomiska variabler förbättra modellens prediktionsvärde. 
Vid negativa marknadsförhållanden kan detta återspeglas i företags nyckeltal och leda till att 
sannolikheten för konkurs ökar. Följande hypotes formuleras: 

Hypotes 5. En av de makroekonomiska variablerna kommer att förbättra modellens 
prediktionsvärde.  

 

Tabell 6 Makroekonomiska variabler 

Benämning Variabel Definition* Författare** 

x32 KPI Procentuell ökning av pris på varor Tinoco och Wilson (2013); Mare (2012); Setyawati 
och Amalia (2018) 

x33 Reporänta Ränta som bankerna kan låna eller placera till i 
Riksbanken på sju dagar 

Tinoco och Wilson (2013); Mishkin och Eakins 
(2012) 

*Definition har tagits från Riksbanken.se 
**Författare som har använt variabel i sina studier 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden som använts. Beskrivningar görs bland annat beträffande 

insamling och sammanställning av data och användning av modeller för analysen av 

empirin. 

3.1 Litteraturgenomgång och källkritik 

Använd litteratur ska den vara objektiv och trovärdig. Litteraturen hämtades främst via 
Mittuniversitetets bibliotek och Umeås universitetsbibliotek men även via Google Scholar, där 
vetenskapliga och akademiska källor finns. Statliga hemsidor, som Riskbanken.se användes för 
att få fram svensk makroekonomiska data. Litteratursökning gjordes på ett systematiskt sätt för 
att hitta relevanta och “peer reviewed”-artiklar för att öka objektivitet och minska metodfel i 
studien. Användningen av universitetsbibliotek underlättade sökningen då det fanns möjlighet 
att begränsa den till “peer reviewed”-artiklar och välja ämne. Därefter blev man riktad till en 
sida där vetenskapliga artiklar fanns, för det mesta var det ScienceDirect och Diva. Nyckelord 
som främst söktes var enstaka ord och kombinationer av ord: “financial distress”, 

“bankruptcy”, “prediction model”, “macroeconomics variables”, “construction firm”. Under 
litteratursökningen användes även kedjereferenser då det fanns relevanta studier omnämnda i 
andras referenslistor såsom avhandlingar, lic-uppsatser och konferenspublikationer, av vilka 
några sådana inkluderades i uppsatsen. Då dessa källor användes i artiklar som var ”peer 
reviewed” gjordes bedömningen att informationen är trovärdig även om konferenspublikationer 
inte alltid är kvalitetsgranskade. Vid valen av oberoende variabler fanns uppsatsens syfte i 
åtanke och vad författaren inhämtat utifrån tidigare forskningsresultat. 

Statistik hämtades från SCB.se, som är en statlig sida för svensk statistik och har hög 
trovärdighet, samt från Tillväxtanalys.se, som grundar sig på SCB:s data. Dessa källor användes 
som grund för problematiseringen av konkurser och varför byggbranschen är en intressant 
bransch att studera, då den skiljde sig avsevärt från andra branscher när det gäller konkurser. 
Definitionen för variablerna var hämtade från ekonomi-info.se, då nyckeltal är allmänt kända 
och har samma betydelse i olika källor. Ekonomi-info.se hade flest förklaringar av nyckeltal på 
samma sida, varför den användes i första hand. Läroböcker användes för att hitta definitioner 
och dessa källor var även användbara för att få fram fakta och vägledning avseende skrivande 
av uppsatser.  

För att studien ska vara så trovärdig som möjligt ska man vara kritisk innan källor används 
utifrån författarens och läsarens perspektiv. Som tidigare nämnts användes källor som är 
expertgranskade (”peer reviewed”) samt vissa andra källor. Vid användning av äldre källor ska 
detta motiveras för att bibehålla en hög trovärdighet. Äldre källor inkluderades för att spegla 
den ursprungliga källan där nyckeltal började användas eftersom nyare forskning baseras på 
gamla artiklar. Tillsammans skulle äldre och nyare källor visa vilka nyckeltal som fortfarande 
är aktuella vid analys av ekonomiskt hälsotillstånd. Vid användning av ny forskning samt 
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forskning som inte var ”peer reviewed” låg uppmärksamheten på hur data använts och om 
beskrivningarna av respektive studie var tydliga. 

 

3.2 Etisk förhållningssätt 

Etik och moral ska följas under studiens gång. Bell och Bryman (2013) nämner etiska regler 
som är viktiga att följa. Materialet ska användas i forskningssyfte och tidigare forskning får inte 
plagieras. Den data som samlades in är hämtad från offentliga källor vilket betyder att alla har 
tillgång till den. Data användes bara vid analyser och i studien nämns inga företagsnamn och 
ingen annan känslig information som är direkt kopplad till företag vilket blivit inkluderat i 
undersökningen. Genom att använda slumpmässiga urval har förvrängning av implikationer till 
eget intresse utesluts. Vid användning av andras forskning har källor angetts för att skapa en 
tydlig gräns mellan vad som hämtades från tidigare forskning och författarens åsikter. 

 

3.3 Forskningsansats 

I studien användes hypoteser som är baserade på en hypotetisk-deduktiv metod. Med det menas 
att utifrån teorier formulera antaganden, det vill säga hypoteser, och deduktivt härleda 
observationsansatser kan antingen stryka eller förkasta hypoteserna (Bell och Bryman, 2013). 
Studien använde en kvantitativ ansats och analyserade företagets sekundära data, det vill säga 
information från årsredovisningar, som sedan bearbetades med hjälp av logiska sätt genom 
statistiska analyser. Undersökningen utfördes kunskapsteoretiskt utifrån ett positivistiskt 
perspektiv. (Bell och Bryman, 2013) Då de flesta tidigare studier var longitudinella och 
bestående av tvärsnittsdata så följde denna studie i spåren och samlade in data över en fyra års 
tidsperiod.   

Vid undersökning av hypoteser med hjälp av statistisk analys finns det alltid en risk att fel kan 
uppstå. Det finns två möjliga typer av fel som kan uppstå: Typ I-fel och Typ II-fel. Typ I-fel 
innebära att nollhypotesen förkastas trots att den är sann. Om man kopplar det till 
undersökningen att om det uppstår typ I-fel då visar prognostiseringsmodellen att företaget är 
friskt och inte ska hamna i konkursläge men ändå gör det. I typ II-fel förkastar man inte 
nollhypotesen trots att den är fel. I undersökningen kan modellen visa att företaget indikerar 
dåligt finansiellt läge och förutspå att företaget har större sannolikhet att hamna i konkurs, men 
i verkligheten visade det sig att företaget fortsätter sin verksamhet. (Dahmström, 2011). 

 

3.4 Urval av data 

I uppsatsen användes sekundära data, vilka fanns tillgänglig för allmänheten. Insamling av data 
genomfördes genom affärsdatabasen ”Retriever business”. Data innehåller ett matchat urval av 
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162 små och medelstora aktieföretag i byggbranschen, där 81 företag är konkursdrabbade och 
81 är icke konkursdrabbade. Med små och medelstora företag menas att företaget har 10–249 
anställda, enligt Retriever. Urvalet av konkursdrabbade företag är baserat på företag, som har 
avslutat konkurs mellan åren 2016–2018. Registreringsdatum för båda grupperna avgränsades 
till företag som var registrerade innan 2008. Intervall mellan antal anställda är 20 till 499 med 
SNI-koden “41”1. SNI-koden ”41” valdes på grund av att fokus i denna uppsats ligger just på 
de som bygger hus. De andra SNI-koderna (42 och 43) som ingår i byggbranschen omfattar 
kompletta anläggningsarbeten ”42” och specialiserad bygg- eller anläggningsverksamhet om 
denna endast omfattar en del av byggprocessen ”43” (SCB, 2018). Då dessa verksamheter inte, 
i sin helhet, fokuserar på byggande av hus, uteslöts dessa. Resultatet av detta blev 201 inaktiva 
aktieföretag och 16 164 aktiva företag i byggbranschen.  

Från början var tanken att använda ett matchat urval av 200 aktiva och 200 inaktiva företag men 
eftersom de flesta av de inaktiva företagen slutat rapportera sitt bokslut efter 2014 fick det 
ändras. Då ett bokslut innehåller data som ska analyseras, exempelvis åretsresultat och nyckeltal 
innehåller undersökningen företag som fortsatte rapportera sitt bokslut från 2010, varje år fram 
till 2018.  

Till slut blev det alltså 81 inaktiva företag, som var matchade med 81 aktiva. Då aktiva företag 
var betydligt fler än inaktiva, matchning av dessa gjordes med hjälp av sannolikhetsurval. 
Företagsinformation, som företagsnamn, organisationsnummer och senaste årsrapport lades till 
med övrig information i ett Excel-dokument. Sedan sållades de nyckeltal som var väsentliga 
för denna studie ut, vilket var de oberoende variablerna, som finns beskrivna i analysmodellen. 
Vid exportering av Excel togs informationen från 2010 fram till 2018 med, men begränsades 
sedan till 2014 som startår, på grund av brist på information för konkursdrabbade företag. 

Vid urvalet har följande kriterier fastställts: 

– Urvalet av företag sker i byggbranschen via SNI-koden ”41” 

– Små och medelstora företag med 10–249 anställda 

– Onoterade, oberoende och aktiva under 2008–2016 

– Slutförd redovisning för de senaste fem åren före konkurs 

– Intervallet för antal anställda är 20 och 499 

Makrovariabler togs från SCB och Riksbankens hemsida. Där fanns historiskt KPI och 
reporänta för varje år. 

 

                                                 
1 SNI koden beskriver den verksamhet som företaget bedriver. SNI-koden 41 innebär att 
företaget bygger hus. Den indelas även i olika underkategorier; 41.1 utformning av 
byggprojekt och 41.2 byggande av bostadshus och andra byggnader. (SCB, 2018) 
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3.5 Modellspecificering 
 

3.5.1 Statistiska tester 

I uppsatsen användes flera statistiska metoder för att finna signifikativa variabler i modellen. 
Testerna utfördes med programvaran IBM SPSS statistics. Med signifikativa variabler menas 
de variabler som inte avviker mycket från ett hypotetiskt värde i olika metoder. Den första 
metoden var deskriptiv analys där medelvärde och standardavvikelse jämförs mellan två 
grupper som avser den beroende variabeln. Sedan genomfördes ett ANOVA-test, som visar de 
mest signifikativa variablerna som kan förklara konkurs. ANOVA-test används oftast när man 
jämför och signifikansprövar skillnader mellan medelvärden för flera grupper. Det är egentligen 
en generalisering av ett T-test (där t-testet används för analysen mellan två grupper).  Då denna 
studie jämförde signifikativa nivåer för olika nyckeltal och sedan använde binär 
regressionsanalys ansågs ett ANOVA-test mest lämpligt och även använt i tidigare studier 
(Yazdanfar, 2011). Initialt valdes det ut variabler från tidigare studier. Då några variabler 
förklarar liknande saker behövde val göras så att de inte överlappar varandra. I ANOVA-testet 
valdes variabler som har p-värde mindre än 5 % (dessa är signifikanta inom ett 95 % 
konfidensintervall). Detta innebär att ett lågt p-värde visar frånvaron av slumpmässiga fel och 
att det är osannolikt att de observerade mätvärdena avseende skillnader mellan två grupper 
uppkommit genom slumpen. Därför kan nollhypoteserna förkastas i de nämnda fallen (Körner 
och Wahlgren, 2015). Nollhypotesen representerar att oberoende variabler inte skiljer sig åt 
mellan konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag.  

Om det fanns skillnader mellan konkursdrabbade och icke-konkursdrabbade företag gällande 
hypoteserna 1-4 skulle något nyckeltal i den kategorin ha ett p-värde understigande 5 % och 
sedan väljas med hjälp av stegvis binär logistisk regression. Om sådana nyckeltal ingick i 
modellen skulle hypotesen bekräftas och om inte skulle den förkastas. För att få stöd för hypotes 
5 skulle denna genomgå samma metod som ovan och även höja prediktionsvärde i den slutliga 
modellen.  

Det utfördes stegvis binär logistisk regression för att bygga upp en regressionsmodell av 
kvarvarande variabler. Sedan Ohlson (1980) använde en logistisk regressionsmodell och visade 
att den har fördelar i jämförelse med diskriminantanalys, har forskare börjat använda den och 
den är fortfarande aktuell. Fördelen med logistisk analys är att den är användbar när det gäller 
grundläggande fördelningsantaganden och inte lika känslig om modellen är icke-
normalfördelad. Den är baserad på icke-linjär transformation av ingångsdata, vilket minimerar 
effekterna av avvikande värden på resultaten. Sammantaget är den flexibel och har visat 
statistisk styrka vid modellering (Yazdanfar och Nilsson, 2008). Nedan presenteras den 
fullständiga modellen. Med hjälp av den kommer sannolikheten för konkurs av urvalet av små 
och medelstora byggbolag att analyseras, givet valda oberoende variabler, som finns 
presenterade i tabellerna 2-6. Det möjliga intervallet för denna sannolikhet är mellan 0 och 1, 
eller mellan 0 % och 100 %. 
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Logistisk regressionsmodell: 

yi= α0+β1(X1)+β2(X2)+β3(X3)+β4(X4) +β5(X5)…β33(X33) +ε 

yi=0 

där: 
Beroende variabel: 

Y = där 1 är konkursdrabbad och 0 är icke konkursdrabbad. 

α0 = Konstant  
Oberoende variabler: 

Se tabell 2, 3, 4, 5  och 6. 

Kontroll variabel: 
ε = Standardfel 
 

3.5.2 Beroende och oberoende variabler 

Den beroende variabeln definieras genom kodning av en indikator binär variabel (det vill säga 
en dummy variabel), vilket är 1 (konkurs) eller 0 (icke-konkurs). Variabeln påverkas av 
effekten från förändringar i oberoende variabler som beror på företagets ursprungliga 
finansiella hälsotillstånd. En given förändring i en oberoende variabel kommer att göra skillnad 
i sannolikheten för konkurs om sannolikheten är initialt mycket låg (eller mycket hög). 

Oberoende variabler inkluderar alla nyckeltal som blev valda utifrån fem kategorier: 
kapitalstruktur, lönsamhet, likviditet, resultatstruktur samt makroekonomiska variabler. 
Nyckeltal som används i de fyra första kategorierna visar företagets ekonomiska hälsotillstånd 
och kan identifiera sannolikheten för konkurs. Makroekonomiska variabler visar landets 
ekonomiska förutsättningar, vilka kan öka eller minska sannolikheten för konkurs. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två kriterier som avgör om en studies resultat går att lita på. För att 
dessa kriterier ska vara höga i kvantitativa studier så ska det vara möjligt att upprepa studien 
och kunna få samma resultat samt att den ska vara relevant i förhållande till det man vill mäta. 
(Eliasson 2013)  

För att uppnå hög validitet ska mätningen överensstämma med det som var tänkt att mätas och 
ska ha motsvarat den teoretiska definitionen (Eliasson 2013). För att stärka validiteten användes 
det litteratur som är relevant inom ämnet konkursprognostisering och som använts i andra 
studier. Något som kan stärka validiteten i denna studie är att utfallet i stor utsträckning 
överensstämde med tidigare forskning. Objektiviteten efterlevdes genom att sammanfatta 
tidigare forskningsresultat och sedan göra jämförelser med studiens empiriska resultat. 
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Datainsamlingen genomfördes med hjälp av affärsdatabasen från Retriever business utifrån 
valda kriterium och hanterades sedan manuellt med hjälp av Excel för att exkludera data som 
inte var relevanta eller saknade information. Genom att använda årsredovisningar stärktes 
studiens validitet då alla av dessa är granskade av revisorer.  

Vid statistiska analyser brukar det väljas stickprov, som sedan kan representera hela 
populationen. I studien undersöktes byggbranschen i Sverige, vilket avgränsade datamängden. 
Resultaten täcker hela populationen för konkursdrabbade företag i byggbranschen i Sverige, 
däremot bara en del av de icke konkursdrabbade företagen eftersom de är många fler än de som 
går i konkurs. 

För reliabilitetens skull ska studien kunna upprepas (Eliasson, 2013) och av det skälet har 
processen blivit beskriven så detaljerat som möjligt och avgränsningar i samband med urvalet 
har angetts. Det som kan sänka reliabiliteten är urvalet för icke-konkursdrabbade företag. 
Eftersom dessa företag var många och inte matchade antalet konkursdrabbade företag gjordes 
en manuell borttagning. Det ställdes inte några kriterier gällande vilka av de aktiva företagen 
som skulle finnas med i urvalet, vilket kan göra att en upprepning av denna studie kan ge andra 
resultat. Vid kodningen undveks manuell inknappning för att undvika systematiska fel. Data 
laddades ner direkt från ”Retriever business” som en Excel-fil och lagts in direkt i programvaran 
IBM SPSS statistics. Att ange avgränsningarna i kriterierna vid nedladdningen av data kan 
stärka studiens reliabilitet. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av empiriska data och analyser av dessa med 

hjälp av deskriptiv analys, ANOVA-test och regressionsanalys. 

4.1 Deskriptiv statistik 

För att tydliggöra insamlade data gjordes en deskriptiv analys över studiens valda variabler. I 
tabell 7 finns en sammanställning över samtliga valda variabler med medelvärden, 
standardavvikelser och antal observationer under fyra år för respektive grupp, det vill säga 
konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag. Dessutom presenteras totala 
genomsnittliga medelvärdet, genomsnittliga standardavvikelsen och antalet observationer.  

Medelvärdena varierar mycket beroende på grupp. Ett tydligt exempel på det är ”Avkastning 
på eget kapital”. Medelvärdet för konkursdrabbade företag är -45,31 %. För icke 
konkursdrabbade företag är motsvarande siffra 52,34 %, det vill säga en positiv avkastning 
under perioden 2010–2014.  

Standardavvikelsen visade värdenas spridning runt medelvärdet. Om man jämför 
konkursdrabbade och icke konkursdrabbade standardavvikelser kan man upptäcka att vissa 
nyckeltal hade olika stora standardavvikelser. Det visar att den ena gruppens observerade 
nyckeltal varierar mycket mer än den andra gruppens. De flesta nyckeltal har lägre spridning 
för konkursdrabbade företag, vilket kan betyda att dessa företag har ett liknande finansiellt läge 
inför konkursen. För icke konkursdrabbade företag är dessa mått högre (dessa företag valdes 
slumpmässigt bland aktiva företag och det analyserades inte vilket ekonomiskt hälsotillstånd 
varje företag befann sig i). Vidare presenteras resultatet av ANOVA-analysen i tabellen 7.   
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Tabell 7 Deskriptiv analys 

  Deskriptiv Analys 
 

  
  
  
Kategori 

Variabler Icke-konkursdrabbade Konkursdrabbade Total ANOVA 

Medel 

värde 
Std. 

Avvikelse 
N Medel 

Värde 
Std. 

Avvikelse 
N Medel

värde 
Std. 

Avvikelse 
N Sig. 

Kapitalstruktur Kapitalets 

omsättningshastighet 

(tkr) 

2.65 2.83 405 3.02 1.86 404 2.83 2.40 809 0.027** 

Kortfristiga skulder/ 

omsättning (%) 
230.02 833.39 405 27.84 34.15 404 129.1 598.40 809 0.000*** 

Kundfordringar/ 

omsättning (%)  
9.11 34.82 405 10.83 8.74 404 9.97 25.40 809 0.334* 

Lager mm/omsättning 

(%) 
5.19 7.14 405 7.83 17.42 404 6.51 13.36 809 0.005*** 

Riskbuffert sysselsatt 

kapital  
-637.48 6201.71 405 -53.78 520.45 404 -346 4410.32 809 0.060* 

Rörelsekapital/ 

omsättning (%) 
-112.30 692.75 405 1.75 17.85 404 -55.34 493.32 809 0.001*** 

Soliditet (%) 29.47 23.00 405 14.38 27.34 404 21.93 26.35 809 0.000*** 

Skuldränta (%)  2.25 9.36 405 3.87 20.17 404 3.06 15.73 809 0.145* 

Skuldsättningsgrad (%) 38.35 323.19 405 6.03 24.94 404 22.21 229.78 809 0.045** 

Varulagrets 

omsättningshastighet 
150.50 789.56 405 22.91 162.96 404 86.78 573.60 809 0.002*** 

Du Pont-modellen (%) 11.01 26.60 405 1.27 22.87 404 6.15 25.27 809 0.000*** 

Finansiella 

kostnader/Totala 

tillgångar 

1.17 2.26 404 2.89 6.39 404 2.03 4.87 808 0.000*** 

Lönsamhet Avkastning på eget 

kapital (%) 
52.34 239.89 405 -45.31 489.67 404 3.57 388.27 809 0.000*** 

Avkastning på totalt 

kapital (%) 
11.12 26.61 405 1.29 23.00 404 6.21 25.34 809 0.000*** 

Avkastning på totalt 

kapital EBITDA (%) 
12.71 27.81 376 6.34 22.03 388 9.47 25.22 764 0.000*** 

Avkastning på sysselsatt 

kapital (%) 
172.94 1377.43 402 6.61 125.50 401 89.88 981.55 803 0.016** 

Riskbuffert totalt 

kapital (tkr) 
8.86 28.34 405 -2.57 30.86 404 3.15 30.16 809 0.000*** 

Likviditet Rörelsekapital/ Totala 

tillgångar  
9.22 38.69 404 8.62 30.61 404 8.92 34.86 808 0.806* 

Likvida medel/ 

omsättning (%) 
8.27 25.44 405 3.49 7.20 404 5.89 18.85 809 0.000*** 

Kassalikviditet (%) 138.73 317.28 405 103.04 132.25 404 120.9 243.67 809 0.037**’ 

Räntetäckningsgrad 

(%) 
227.54 1087.57 405 23.61 200.00 404 125.7 788.52 809 0.000*** 
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EBITDA-marginal (%) 14.76 31.54 405 -4.48 125.97 404 5.15 92.22 809 0.003*** 

Räntetäckningsgrad 

EBITDA 
231.92 1108.33 405 47.65 305.19 404 139.9 818.02 809 0.001*** 

Skuldsättningsgrad 

Räntebärande  
1.96 2.57 171 2.25 2.23 208 2.12 2.39 379 0.249* 

Resultatstruktur Rörelsemarginal (%) 13.01 43.06 405 -8.30 132.42 404 2.37 98.93 809 0.002*** 

Vinstmarginal (%) 34.26 142.39 405 -1.34 41.32 404 16.48 106.33 809 0.000*** 

Bruttovinstmarginal 

(%) 
39.12 39.25 405 65.05 30.71 404 52.07 37.53 809 0.000*** 

Omsättning per 

anställd  (tkr) 
100924.6 477204.88 405 1373.5 1185.28 404 51211 341091.81 809 0.000*** 

Rörelseresultat per 

anställd (tkr) 
17547.62 129821.69 405 -27.74 641.25 404 8771 92219.09 809 0.007** 

Personalkostnader per 

anställd (tkr) 
1447.23 13762.90 405 439.69 167.43 404 944.1 9745.60 809 0.142* 

Balanserat 

resultat/Totala 

tillgångar 

14.29 21.23 404 4.93 19.83 404 9.61 21.06 808 0.000*** 

Makroekonomiska KPI  4548.4 59.04 405 4548.4 59.04 405 4548 59.01 810 1.000* 

  Reporänta  1.04 0.51 405 1.04 0.51 405 1.04 0.51 810 1.000* 

***p <0,001, **p <0,05, *p <0,1 

 

4.2 Stegvis binär logistisk regressionsanalys 

Med stegvis binär logistisk regression valdes nio variabler, vilka enligt 
resultatsammanställningen i tabell 8 kan förutse konkurs med 98,7 %. I vänstra kolumnen i 
nedersta delen av tabellen visas kategoriseringen avseende konkursdrabbade och icke 
konkursdrabbade företag. Typ-I fel inträffade då modellen angav 370 konkursdrabbade företag 
i rätt kategori och bara 6 i fel kategori. För icke-konkursdrabbade inträffade felkategoriseringar 
för 4 företag. I högra kolumnen ser man hur väl modellen har lyckats prognostisera konkurs. 
Sammanlagt har modellen alltså lyckats förutspå 98,7 % av 162 företag under fyra år. 
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Tabell 8 Stegvis binär regressionsanalys 

Nyckeltal B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Kortfristiga skulder/omsättning (%) -0.028 0.006 18.459 1 0.000*** 0.972 

Lager mm/omsättning (%) 0.069 0.035 3.995 1 0.046** 1.072 

Soliditet (%) -0.106 0.032 11.109 1 0.001*** 0.9 

Rörelsekapital/Totala tillgångar 0.122 0.034 12.705 1 0.000*** 1.129 

Likvida medel/omsättning (%) -0.024 0.014 2.938 1 0.087* 0.976 

Bruttovinstmarginal (%) 0.088 0.025 12.235 1 0.000*** 1.092 

Omsättning per anställd (tkr) -0.003 0.001 17.428 1 0.000*** 0.997 

Rörelseresultat per anställd (tkr) -0.008 0.002 17.603 1 0.000*** 0.992 

Personalkostnader per anställd (tkr) 0.023 0.006 17.421 1 0.000*** 1.024 

Constant -0.952 0.712 1.787 1 0.181 0.386 

Tester -2 Log likelihood Cox och Snell R Square Nagelkerke R Square 

  50.608a 0.733 0.977 

Observerad Förutspådd 

Konkurs- 
drabbade 

Icke-
konkursdrabbade 

Korrekt klassifikation (%) 

Konkursdrabbade 370 6 98.4 

Icke-konkursdrabbade 4 384 99 

Totalt (%)     98.7 

***p <0,001, **p <0,05, *p <0,1 

 

Totalt bestod undersökningen av 762 observationer avseende 162 företag och i undersökningen 
inkluderades 33 variabler (31 nyckeltal och 2 makroekonomiska indikatorer). Modellen 
exkluderade makroekonomiska indikatorer då de inte var signifikanta. De variabler som blev 
inkluderade i modellen ingår i tre kategorier: kapitalstruktur, likviditet och resultatstruktur. 
Variablerna är bruttovinstmarginal, omsättning per anställd, rörelseresultat per anställd, 
personalkostnader per anställd, soliditet, lager mm/omsättning, likvida medel/omsättning, 
kortfristiga skulder/omsättning och rörelsekapital/totala tillgångar.  

I tabell 8 finns även kolumner som innehåller information för varje variabel. Den andra 
kolumnen visar de ostandardiserade koefficienterna (B) och det innebär att positivt värde 
medför positivt samband. Således ökar oddskvoten (exp(B)) med stigande värden på den 
oberoende variabeln, vilket leder till att sannolikheten för konkurs ökar. I kolumn 3 (S.E) finns 
standardfelen till koefficienterna. I de tre följande kolumnerna (Wald, df, Sig) hittas resultaten 
av signifikansprövningarna. I kolumn ”Sig.” framgår hur väsentliga dessa variabler är för att 
skilja mellan konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag. Signifikansnivåerna är 
mindre än 0,05 och visar att det finns en förklaringskraft mellan variablerna. För andra variabler 
som tidigare varit inkluderade i modellen har p-värdet varit högre än 0,05 och därför fanns det 
inget samband med beroende variabler. 
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Modellen har även tre mått på hur väl modellen passar. Första måttet är ”-2 Log Likelihood” 
där värdet blev 50,608, vilket är lite svårtolkat. Generellt gäller dock att ju lägre värde, desto 
bättre blir modellen i jämförelse med andra modeller. De andra måtten, som är mer lättolkade, 
är ”Cox och Snell R Square”, och ”Nagelkerke R Square”. De är måttanpassade för logistisk 
regression, och går från 0 till 1. Generellt sett gäller att för båda värdena så indikerar högre 
värden att de oberoende variablerna är bättre på att prognostisera den beroende variabeln, men 
de kan inte riktigt tolkas som andelen förklarad varians. I testerna ”Cox och Snell R Square” 
och ”Nagelkerke R Square” visades ganska höga tal och därför anses det att modellen fungerar 
bra för att prognostisera konkurs. 

4.3 Analys av resultaten 

Vid bekräftande av hypoteser skulle något av nyckeltalen vara signifikanta i respektive 
kategori, det vill säga ha ett p-värde mindre än 5 % i ANOVA-analysen samt uppfylla kraven 
för att ingå i den stegvis binära logistiska regressionsanalysen. I tabell 9 finns en 
sammanfattning av hypoteserna och utfallet av hypotestesterna. 

 

Tabell 9 Sammanfattning av hypoteser 

Kategori Hypotes Empiriskt utfall Resultat 

Kapitalstruktur Hypotes 1: Samband mellan 
kapitalstruktur och konkurs. 

Positivt och 
negativt samband. 

Bekräftas 

Lönsamhet Hypotes 2: Samband mellan 
lönsamhet och konkurs. 

Icke signifikant Förkastas 

Likviditet Hypotes 3: Samband mellan 
likviditet och konkurs. 

Positivt och 
negativt samband 

Bekräftas 

Resultatstruktur Hypotes 4: Samband mellan 
resultatstruktur och konkurs. 

Positivt och 
negativt samband 

Bekräftas 

Makrovariabler Hypotes 5: Förbättrat 
prediktionsvärde 

Icke signifikant Förkastas 

 

Genom stegvis regressionsmodell visade sig kapitalstruktur kunna förutspå konkursdrabbade 
företag, vilket ger stöd för hypotes 1. De nyckeltal som gav mest noggranna mått var kortfristiga 
skulder/omsättning, lager mm/omsättning och soliditet. Kortfristiga skulder/omsättning och 
soliditet visade sig ha en negativ B-koefficient, vilket innebär att större värde på nyckeltalet 
kommer att leda till mindre sannolikhet att hamna i konkurs. Om företaget finansieras med eget 
kapital kan det alltså innebära mindre risk för att hamna i konkurs. Om man har mycket 
kortfristiga skulder och låg omsättning, kan det leda till att företaget har större sannolikhet för 
konkurs (Yazdanfar, 2011). Lager mm/omsättning visade ett positivt samband, vilket innebär 
att ju större försäljningsintäkter som är uppbundna i lagret och i värdet av företagets pågående 
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arbeten, desto större sannolikhet för konkurs. Dimitras et al. (1996) påvisade användbarheten 
av detta nyckeltal och att det kunde skilja si år mellan olika länder. Här upprepas resultaten att 
nyckeltalet kan hjälpa till att förutspå konkurser för svenska byggföretag.  

Inget av lönsamhetsmåtten inkluderades i modellen för att kunna förutsäga konkurs. Enligt den 
deskriptiva analysen indikerade alla nyckeltal i denna kategori signifikanta samband med 
konkursprediktion. Stegvis binär logistisk regression hittade dock inte någon bra kombination 
av dessa nyckeltal för att höja modellens prognosvärde och därför förkastas hypotes 2. Enligt 
Andersson (2010) har företag med lägre lönsamhet lägre förväntad livslängd eftersom 
lönsamheten tenderar att sjunka vid ökad konkurrens på marknaden. Dimitras et al. (1996), 
Yazdanfar och Nilsson (2008) och Yazdanfar (2011) använde också lönsamhetsmått och i de 
studierna uppvisades signifikans. De visade att låg lönsamhet ger likviditetsproblem som sedan 
leda till konkurs. Skillnaderna i resultat kan bero på att de tidigare studierna undersökte andra 
branscher och andra årtal än denna studie.  

Likviditetsmåtten visade signifikanta skillnader mellan konkursdrabbade och icke 
konkursdrabbade företag, vilket ger stöd för hypotes 3. Hagberg (2006) visade att vid 
konkursprediktion har likviditetsmåtten störst betydelse för företag två år innan konkursen. Två 
nyckeltal var särskilt signifikanta enligt modellen. Ett av dem var rörelsekapital/totala 
tillgångar. Vid genomgång av tidigare studier var det nyckeltalet mest användbart (Altman, 
1993, Hagberg, 2006). Nyckeltalet visar om företag använder sina tillgångar effektivt och om 
de genererar vinster så att de kan överleva svåra tider (Dimitras et al., 1996). Tabell 8, 
kolumnerna B och Exp(B), visar att värdet är positivt vilket innebär att om rörelsekapitalet ökar 
så minskar risken för konkurs med oddskvoten 1,129. Likvida medel/omsättning har ett negativt 
värde. Det innebär att om det nyckeltalet skulle öka med en enhet skulle oddskvoten för att 
konkurs inträffar minska med 0,976. I linje med Khan och Guruli (2015) har konkursdrabbade 
företag ofta låg likviditet, vilket leder till betalningssvårigheter. En ökning av likviditeten skulle 
därför innebära en förbättrad möjlighet att undvika konkurs.  

I kategorin resultatstruktur valde modellen ut nyckeltal som inkluderar personal. I tidigare 
studier var dessa nyckeltal några av de få som saknade samband med konkurs. I den här studien 
valdes de ut då de skulle kunna vara lämpliga för byggbranschen. Modellen styrkte den 
förhoppningen och visade att nyckeltal i denna kategori kan användas i byggbranschen för att 
prognostisera konkurs. I tabell 8 visas att bruttovinstmarginal och personalkostnad per anställd 
har positiva B-värden samt p-värden mindre än 5 %. Ju högre kvarvarande vinst desto lägre 
sannolikhet är det att hamna i konkursläge genom möjligheten att täcka rörelse- och 
finansieringskostnader (Cielen et al., 2004). Personalkostnad per anställd visar att om 
kostnaden ökar så ökar risken för konkurs med oddskvoten 0,992. Fler anställda i ett företag 
ger relativt sett stora personalkostnader och vid svåra tider kan det leda till större sannolikhet 
att hamna i konkurs. Omsättning per anställd och rörelseresultat visade negativt värden. Detta 
betyder att om nyckeltalen ökar så minskar risken för konkursen. I sin helhet visade kategori 
resultatstruktur att hypotes 4 bekräftas.  
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Den deskriptiva analysen visade att de makroekonomiska variablerna är icke signifikanta och 
otillräckliga att påvisa skillnader mellan företag som går i konkurs och företag som inte gör det. 
Därför användes de inte i modellen och därför förkastades hypotes 5. Problemet är att samma 
värde används för både konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag. Då modellen 
letade efter skillnader mellan de två grupperna, fann den alltså inte någon avgörande skillnad 
bland dessa makroekonomiska indikatorer. För att hitta dessa skillnader behövs en modell där 
de makroekonomiska variablerna skiljs från kategorierna med nyckeltal och används separat 
för att om möjligt höja eller sänka prediktionsvärdet. Tinoco och Wilson (2013) visade att 
marknadsvariabler, redovisningsvariabler och makrovariabler kan klassificera företag korrekt 
till 84,8 %. Det jämfördes med ANN (Artificiellt neuronnät) och logistisk regressionsmodell 
som gav nästan samma noggrannhet. 

Sammanfattningsvis, kan modellen, som är utformad i denna uppsats, visa att valda nyckeltal i 
kategorierna kapitalstruktur, likviditet och resultatstruktur, kan ge en noggrann bedömning med 
98,7 % träffsäkerhet, flera år före konkursdagen. 
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5. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

I slutsatsen återknyts till studiens syfte. Det görs en sammanfattande diskussion gällande 

utfall och bidrag till användningsområden samt ges förslag till framtida forskning. 

Syftet med denna studie var att, med hjälp av branschspecifika nyckeltal och makroekonomiska 
variabler, förklara eventuella skillnader i ekonomiskt hälsotillstånd mellan små och medelstora, 
konkursdrabbade och icke konkursdrabbade byggföretag och utifrån det upprätta en finansiell 
konkursprognostiseringsmodell. Konkursmodellen upprättades och visade sig, med hjälp av 
nyckeltal, kunna förklara skillnader i ekonomiskt hälsotillstånd mellan företag i två olika 
grupper och prognostisera ifall det finns risk att företag kan hamna i konkurs. Däremot fick inte 
de makroekonomiska variablerna plats i konkursmodellen.  

Gällande den första frågeställningen användes nyckeltal tillhörande fyra kategorier 
(kapitalstruktur, lönsamhet, likviditet och resultatstruktur) samt makroekonomiska variabler. 
Dessa testades på företag inom byggbranschen i Sverige för att användas i prognostisering av 
konkurs. Totalt undersöktes 33 variabler och det visade sig att en kombination av nio nyckeltal 
bäst kunde visa skillnaden i ekonomiskt hälsotillstånd mellan konkursdrabbade och icke 
konkursdrabbade företag, och i och med detta ingå en fungerande regressionsmodell. De nio 
nyckeltalen återfanns i tre av fem kategorier: kapitalstruktur, likviditet och resultatstruktur. De 
innehåller nyckeltal som bruttovinstmarginal (resultatstruktur), omsättning per anställd 
(resultatstruktur), rörelseresultat per anställd (resultatstruktur), personalkostnader per anställd 
(resultatstruktur), soliditet (kapitalstruktur), lager mm/omsättning (kapitalstruktur), kortfristiga 
skulder/omsättning (kapitalstruktur), likvida medel/omsättning (likviditet), och 
rörelsekapital/totala tillgångar (likviditet). Modellen bidrar med nyckeltal, inklusive tre ”nya 
nyckeltal” av betydelse för byggbranschen vid prognostisering av konkurser. De ”nya 
nyckeltalen” är omsättning per anställd, rörelseresultat per anställd och personalkostnad per 
anställd.  

Den andra frågeställningen handlade om huruvida förändringar i makroekonomiska variabler 
kan förbättra konkursprognostiseringsmodellen. Enligt tidigare studier har makroekonomiska 
variabler sällan inkluderats i prognostiseringsmodeller på grund av svag förklaringsförmåga. 
Ändå var det intressant att använda dessa i byggbranschen, då den makroekonomiska 
situationen i landet har en indirekt påverkan på dessa företag, för att utröna eventuella andra 
resultat än i tidigare studier. Inte heller i detta fall uppfyllde de makroekonomiska variablerna 
de förväntningar som ställts på dessa. Problemet kan vara att modellen inte upptäckte skillnader 
mellan år och därför inte kunde påvisa hur makroekonomiska variabler påverkar företags 
ekonomiska hälsotillstånd. 

Den modell som skapades i denna studie har, i jämförelse med andra studier som undersökt 
byggbranschen och konkursprognostisering, visat några nya signifikanta variabler. Det visade 
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även att modellen har 98,7 % i prediktionsvärde som är högre än vid andra studier inom 
byggbranschen (Punsalans, 1989; Li, 2014; Syaria och Muganb, 2017). En nackdel kan 
samtidigt vara att denna prognostiseringsmodell visade oväntade samband avseende kortfristiga 
skulder/omsättning, likvida medel/omsättning och bruttovinstmarginal. Det gör att modellen 
kan vara svår att lita på och den behöver därför testas ytterligare och då även med hjälp av 
kontrollvariabler. 

Utifrån de empiriska resultaten kan man ge följande förslag till fortsatt forskning. Studien kan 
användas som en utgångspunkt för att testa konkursprognostiseringsmodellen inom olika 
branscher där humankapital är den viktigaste resursen. Man kan även undersöka om de i denna 
studie redovisade resultaten kommer att stämma med andra studier och för kortare eller längre 
perioder.  

Även om de makroekonomiska variablerna exkluderas från modellen kan det finnas en 
möjlighet att dessa variabler ändå har en påverkan på företag och visa om företag utifrån sitt 
ekonomiska hälsotillstånd kommer att överleva svåra tider. Förslag till framtida forskning är att 
använda makroekonomiska variabler som komplement till de nyckeltal som i denna studie blivit 
signifikanta samt att använda andra modeller där det tydligt går att urskilja om ett land befinner 
sig i hög- eller lågkonjunktur och också tydliggöra skillnaden mellan en finanskrisperiod och 
en normalperiod. Det skulle innebära mer komplicerade studier i flera steg, där fler faktorer är 
inkluderade och kopplade till annat än bara företagets nyckeltal.  

Om man ska fokusera på små och medelstora företag är det förmodligen bäst att fokusera på ett 
specifikt land och testa olika nyckeltals förmåga att förutse konkurser. För större företag kan 
en undersökning vara mer globalt orienterad då stora företag har en tendens att växa globalt och 
placera sina enheter i olika länder. Det skulle även innebära att makroekonomiska variabler 
behöver tas i beaktande utifrån ett globalt perspektiv.  
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