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Sammanfattning 

Titel: Om att bedöma formler för att formulera bedömningar 
 
Författare:  Isak Björkman och Sebastian Detterfelt 
 
Handledare: Torbjörn Tagesson 
 
Nyckelord: fortlevnadsbedömningar, konkursprediktionsmodeller, 

uppskattade kostnader för missklassificeringar (EMC), 
revisorsprofessionen, K2, K3 

 
Bakgrund: Revisorer i Sverige har i tidigare studier funnits restriktiva med 

att ge ut fortlevnadsvarningar till konkursbolag. Det saknas 
studier om huruvida konkursprediktionsmodeller gör bättre 
förutsägelser än revisorer i Sverige med hänsyn till kostnader för 
missklassificeringar (EMC). 

 
Syfte:  Syftet med studien är att jämföra precisionen i revisorers 

fortlevnadsbedömningar med precisionen i 
konkursprediktionsmodeller baserade på finansiella nyckeltal, 
samt att undersöka relationen mellan fortlevnadsvarningar, 
finansiella nyckeltal och konkurser. 

 
Metod: Studien är kvantitativ och har en deduktiv ansats med en 

komparativ forskningsdesign. Sekundärdata från svenska 
onoterade aktiebolags årsredovisningar har använts. 

 
Resultat: Resultaten visar att revisorer i Sverige alltjämt är restriktiva med 

att ge ut fortlevnadsvarningar, men att deras bedömningar i 
huvudsak har högre precision än konkursprediktionsmodeller 
för K2-redovisande bolag. När redovisningen blir mer 
sofistikerad (K3), kan dock konkursprediktionsmodeller ge en 
högre precision. 

 
Kunskapsbidrag: Studien belyser fortlevnadsbedömningar och 

konkursprediktionsmodellers utfall utifrån ett 
kostnadsperspektiv, samt bidrar med kunskap kring fördelar 
och begränsningar med konkursprediktionsmodeller inom 
revision. 
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Abstract 

Title: To evaluate formulas in order to formulate opinions 
 
Authors:  Isak Björkman och Sebastian Detterfelt 
 
Supervisor:  Torbjörn Tagesson 
 
Keywords: going concern opinions, bankruptcy predictions models, 

estimated misclassification costs (EMC), audit profession, K2, 
K3 

 
Background: Auditors in Sweden has been found restrictive with issuing going 

concern opinions to subsequent bankrupt companies. There is a 
lack of studies examining if bankruptcy prediction models make 
better predictions than auditors in Sweden when estimated 
misclassification costs (EMC) are considered. 

 
Purpose:  The purpose with this study is to compare the precision in going 

concern opinions with the precision from accounting-based 
bankruptcy prediction models, and to examine the relation 
between going concern opinions, accounting measures and 
bankruptcies.  

 
Research method: The study is quantitative with a deductive approach and 

comparative design. Secondary data from Swedish private 
limited companies’ annual reports has been used.  

 
Results: Our results show that auditors in Sweden are still restrictive with 

issuing going concern opinions, but that their evaluations to a 
large degree are more precise than the bankruptcy prediction 
models when used on companies that are reporting by the K2 
framework. However, when the accounting numbers are more 
sophisticated by using the K3 framework, bankruptcy prediction 
models may be more precise.  

 
Contributions: The study highlights going concern opinions and the outcome 

from bankruptcy prediction models through a perspective of 
estimated misclassification costs (EMC). It also contributes with 
knowledge regarding advantages and disadvantages with using 
bankruptcy prediction models in auditing. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt den sedan 2004 vägledande standarden ISA 570 har revisorer i Sverige som uppgift 
att utifrån insamlade revisionsbevis och företagsledningens ställningstaganden bedöma 
möjligheterna för ett bolags fortsatta drift (Sundgren och Svanström, 2014a; Svensson, 
2020). Denna uppgift är dock något som många revisorer finner problematisk (Persson et 
al., 2014; Hjalmarsson och Malmström, 2017; Svensson, 2020). Studier har visat att svenska 
revisorer är restriktiva med att ge bolag fortlevnadsvarningar, och enligt tidigare forskning 
får endast omkring 10–20% av konkursbolag i Sverige en fortlevnadsvarning i 
årsredovisningen innan konkursen (Sundgren & Svanström, 2014b; Tagesson & Öhman, 
2015), samtidigt som endast 21,5% av fortlevnadsvarningar följs av konkurs (Svanberg och 
Öhman, 2014). Detta gör precisionen i fortlevnadsvarningar till ett angeläget 
forskningsämne. 
 
Bedömningar av bolags förutsättningar för fortlevnad är inte bara svåra i sig själva, utan 
vållar dessutom problem för revisorn och kritik mot denne vid ett felaktigt utlåtande, vilket 
kan skada revisorns trovärdighet (Carson et al., 2013; Carrington, 2014). Tidigare forskning 
belyser att framför allt uteblivna fortlevnadsvarningar till konkursbolag tenderar att väcka 
frågor hos intressenter och lagstiftare, samt orsaka påtagliga förluster för investerare (Carson 
et al., 2013). Misstag som dessa riskerar att slå mot professionen som helhet, där Enron-
skandalen kan illustrera ett extremexempel (Bentson och Hartgraves, 2002; Eilifsen et al., 
2013). En felaktigt utfärdad fortlevnadsvarning till ett bolag som egentligen är livskraftigt 
kan å andra sidan innebära merkostnader för bolaget, eller i värsta fall leda till en 
självuppfyllande profetia genom en negativ påverkan på bolagets affärsrelationer (Carson et 
al., 2013; Carrington, 2014). Bedömningarna försvåras av att revisorer har incitament till att 
vara restriktiva med fortlevnadsvarningar, då dessa bland annat är förknippade med 
förlorade intäkter för revisionsbyråerna genom klienters byte av revisor, och faktiska 
konkurser (Carey et al., 2008; Lai, 2009; Blay och Geiger, 2013; Svanberg och Öhman, 2014; 
Chung et al., 2019). Samtidigt kan bolag som drivs längre än nödvändigt på grund av 
uteblivna fortlevnadsvarningar dra på sig onödiga skulder, vilket kan öka kostnaderna för 
samhället när konkursen väl inträffar (Sundgren och Svanström, 2014b). Forskning visar att 
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misslyckanden med att utfärda fortlevnadsvarningar till konkursbolag inte är kopplat till 
revisorns formella kompetens (Tagesson och Öhman, 2015), men att längre relationer mellan 
klient och revisor kan minska risken för denna typ av fel (Geiger och Raghunandan, 2002). 
Även om vissa skillnader mellan byråer observerats (Tagesson och Öhman, 2015), förefaller 
fenomenet vara allmänt förekommande bland revisorer (Hardies et al., 2018), och därmed 
ett problem för branschen som helhet. 
 
Inom företagsvärdering spelar fortlevnadsprincipen en stor roll då såväl relativvärderingar 
och realoptionsvärderingar som kassaflödesvärderingar har sin grund i DCF-modeller, eller 
discounted cashflow models (Damodaran, 2012). Dessa modeller baseras rent matematiskt 
på en fortlevnadsprincip vid beräkning av bolagets nuvärde (Damodaran, 2012). Således kan 
en stor del av ett bolags uppskattade värde sägas härledas utifrån fortlevnaden i form av 
diskonterade förväntade kassaflöden. Därför är det inte förvånande att tidigare forskning har 
visat att informationen i fortlevnadsvarningar har ett värde och är av betydelse särskilt för 
investerare (Menon och Williams, 2010; Kaplan et al., 2020; Amin et al., 2014). Menon och 
Willams (2010) finner exempelvis stöd för att marknaden reagerar negativt när 
fortlevnadsvarningar offentliggörs. Detta i synnerhet om varningar sammanfaller med 
information om brott mot lånevillkor, svårigheter med finansiering, eller i situationer då 
bolaget har en högre koncentration av institutionella ägare (Menon och Williams, 2010). 
Enligt Kaplan et al. (2020) är fortlevnadsvarningar betydelsefulla för investerares beslut 
kring bolag med ansträngda finanser som står inför börsintroduktion. Revisorns uttalanden 
är i dessa situationer viktiga, i och med en brist på offentlig information om bolagen. Effekten 
av fortlevnadsvarningarna synliggörs genom en lägre aktieprisvolatilitet efter introduktionen 
jämfört med företag i liknande situation fast utan varning, vilket tyder på en lägre osäkerhet 
hos investerarna (Kaplan et al., 2020). Amin et al. (2014) visar i sin tur på ett positivt 
samband mellan kostnaden för eget kapital och en erhållen fortlevnadsvarning, vilket 
indikerar att investerare kräver högre avkastning för den förhöjda risk som varningen 
signalerar. 
 
Ett alternativt sätt att bilda sig en uppfattning om ett bolags förutsättningar för fortsatt drift 
är med hjälp av konkursprediktionsmodeller. Modeller baserade på information ifrån 
räkenskaperna har i tidigare studier visat sig användbara vid förutsägelser av konkurser 
(Altman & McGough, 1974; Zmijewski, 1984; Sun, 2007; Sundgren & Svanström 2014b; 
Altman et al., 2017; Begovic et al., 2020). En väl utvecklad konkursprediktionsmodell kan 
således vara ett bra verktyg för långivare, lagstiftare och strategiska rådgivare som är 
angelägna om att bilda sig en uppfattning om bolags tillstånd (Altman, 2018). Altman (2018) 
menar att även revisorer kan vara hjälpta av konkursprediktionsmodeller i sitt arbete; ett 
argument som stärks av att finansiella problem är den vanligaste anledningen till konkurs 
(Sun, 2007). Detta belyser en koppling mellan revision; i synnerhet fortlevnadsbedömningar; 
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och konkursprediktion. Omvänt, och i en akademisk kontext, så har även flera studier inom 
konkursprediktion använt sig av revisionsrelaterad information som förklarande variabler, 
såsom revisorns egenskaper eller uttalanden i revisionsberättelsen (Sun, 2007, Cenciarelli, 
2018; Muñoz-Izquierdo et al., 2019). Resultaten indikerar att revisorer har information om 
bolags tillstånd bortom vad som kan fångas upp genom konkursprediktionsmodeller 
baserade på enbart räkenskaperna, och att icke-finansiella omständigheter kan vara av 
betydelse. Revisorers fortlevnadsuttalanden är dock inte nödvändigtvis direkt jämförbara 
med rena förutsägelser av konkurs genom konkursprediktionsmodeller, vars precision bör 
bedömas efter sammanhanget de används i snarare än enbart i termer av procent. Öhman et 
al., (2015) lyfter i en jämförelse mellan riskbedömning inom bank- och revisionsbranschen, 
att enligt en kontorschef på en större svensk bank utgör de kunder som inte kan betala sina 
lån endast “några promille” av den totala andelen kunder. Kreditförlusterna i förhållande till 
den totala utlåningen är även den lika liten. Att låna ut till en kund som senare visar sig inte 
vara kreditvärdig kan liknas vid att, inom revisionsbranschen, inte ge en fortlevnadsvarning 
till ett bolag som sedermera går i konkurs (Öhman et al., 2015). Med hänsyn till att bankers 
bedömningar främst sker på affärsmässig grund, medan revisorer behöver förhålla sig till 
både klient och intressent (Öhman et al., 2015), kan revisorer tänkas vara mer restriktiva 
med att sätta negativa stämplar på bolag än banker utifrån devisen ’hellre fria än fälla’. 1 
 
Men, mot bakgrund av att fortlevnadsvarningar är av värde för flera intressenter (Menon och 
Williams, 2010; Kaplan et al., 2020; Amin et al., 2014), att trovärdigheten i revisorers 
uttalanden är beroende av hur de reflekterar verkligheten, samt att 
konkursprediktionsmodeller tidigare har visat sig vara bra verktyg för att förutspå konkurser 
förefaller det relevant att jämföra precisionen hos fortlevnadsvarningar och 
konkursprediktionsmodeller, och att undersöka om modeller har förmåga att överträffa 
revisorers bedömningar. Att en revisor missat att varna intressenter för en konkurs och inte 
utfärdat en varning kan enligt Lai (2009) ses som ett mer allvarligt fel än det omvända ur 
revisorns perspektiv, då det kan leda till rättsprocesser och stämningar mot denne. Den 
bilden delas även av revisorer själva (Öhman et al., 2015). En felklassificering av ett 
konkursmässigt bolag som friskt kan också medföra negativa konsekvenser ur ett 
samhällsperspektiv. Till exempel, för den bank som felaktigt tror att ett bolag är 
fortlevnadsdugligt och ger bolaget krediter, kan detta resultera i kreditförluster som följd av 
en konkurs. Det innebär dock inte att det inte finns potentiella kostnader för samhället i de 
fall fortlevnadsdugliga bolag felaktigt tilldelas fortlevnadsvarningar. Nya produkter och 
tjänster riskerar exempelvis att utebli till följd av att banker och investerare systematiskt 

 
1 Kostnaderna för respektive felbedömning för banker torde även vara tydliga och mätbara, i form av uteblivna 

ränteintäkter för ett typ 1-fel (alltså ingen riktig utgift, sett till kassaflöde), och en total kreditförlust där hela lånet i värsta 

fall kan gå förlorat vid ett typ 2-fel. 
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nekar faktiskt friska bolag kapital (Almaskati et al., 2021). Det är något som kan antas ske 
oftare om revisorer felaktigt klassar bolag som konkursmässiga, och ger dem en obefogad 
fortlevnadsvarning. Ställningstagandet kring ett bolags förutsättningar för fortlevnad kan 
därför ses som en av de viktigaste uppgifterna en revisor har (Öhman, 2015). Tillsammans 
med resonemangen från Almaskati et al. (2021) illustrerar detta varför precisionen i 
fortlevnadsvarningar och konkursprediktionsmodeller är av både akademiskt och 
samhälleligt intresse. 
 

1.2 Problemformulering 
I litteraturen skiljer man på två typer av fel när det gäller revisorers fortlevnadsvarningar; 
typ 1- och typ 2-fel (Carson et al., 2013). Ett typ 1-fel sägs vara begånget när en revisors 
antagande om framtida konkurs inte slår in, och ett typ 2-fel när ett bolag går i konkurs utan 
att ha fått en fortlevnadsvarning. Genom åren har flera studier visat på omfattningen av typ 
1- och typ 2-fel bland revisorers fortlevnadsutlåtanden (Kida, 1980; Geiger et al., 2014; 
Sormunen et al., 2013; Tagesson och Öhman, 2015; Sanoran, 2018; Desai et al., 2020). En 
relativt låg andel korrekta fortlevnadsvarningar till konkursbolag i en svensk kontext 
indikerar att förbättringspotential finns. Svanberg och Öhman (2014) rapporterar om en typ 
1-felfrekvens på 78,5% av lämnade fortlevnadsvarningar, och enligt Sundgren och Svanström 
(2014b) uppgick andelen typ 2-fel bland konkurser mellan 2004 – 2011 i Sverige till 86,48% 
i snitt. I Norden utmärker sig Sverige och Finland som betydligt mer restriktiva med 
fortlevnadsvarningar än Danmark och Norge vilket påverkar andelen typ 2-fel negativt 
(Sormunen et al., 2013). En tänkbar förklaring till detta enligt Sormunen et al., (2013) är att 
Sveriges och Finlands praxis kring fortlevnadsbedömningar utvecklades ett decennium 
senare än i Norge och Danmark, och resonemanget antyder att revisorer skulle bli bättre på 
att tillämpa regelverket med tiden. Som en jämförelse kan nämnas att Sormunen et al. (2013) 
uppskattar andelen typ 2-fel i Sverige och Danmark till 81,9% respektive 51,97%. Men, enligt 
Sormunen et al. (2013) bör alltså färre typ 2-fel av svenska revisorer kunna förväntas över 
tid. 
 
För att uppnå en högre precision i fortlevnadsbedömningar menar Sundgren och Svanström 
(2014b) att det behövs revisorer med mer integritet samt bättre finansiella bedömningar. Det 
senare går enligt författarna att uppnå med hjälp av konkursprediktionsmodeller. Stöd för 
denna tanke ges även genom Tagesson och Öhman (2015) vilka finner att endast 21,8% av 
svenska bolag 2010 erhållit en fortlevnadsvarning innan konkurs, trots att nära dubbelt så 
många av bolagen var i en tydlig finansiellt ansträngd situation. Detta är en indikation på att 
revisorer kan underskatta finansiell stress vid sina bedömningar. En betydande andel typ 2-
fel skulle i så fall hypotetiskt sett kunna reduceras genom bedömningar som stödjer sig mer 
mot konkursprediktionsmodeller baserade på information från räkenskaperna. Samtidigt 
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visade sig dock mer än hälften av konkursbolagen i Tagesson och Öhman (2015) inte kunna 
klassificeras som finansiellt ansträngda enligt författarnas definition, närmare bestämt 61%.  
Detta tyder på att revisorer inte heller enbart bör stödja sig på finansiella data vid 
fortlevnadsbedömningar. Argumentet stärks genom Hjalmarsson och Malmström (2017), 
vilka belyser ett exempel där ett dotterbolag som är relativt nystartat och beräknas gå med 
förlust de första åren skulle kunna visa på dåliga finanser, men samtidigt ha ett 
finansieringslöfte från moderbolaget. Dotterbolaget torde rimligen ges en felklassificering i 
en konkursprediktionsmodell, men inte av en kunnig revisor. Men, att i större utsträckning 
basera sina fortlevnadsbedömningar på bolags finansiella situation framstår ändå som ett 
sätt att minska typ 2-felen. 
 
Huruvida revisorer bör fokusera mer eller mindre på finansiella omständigheter vid 
fortlevnadsbedömningar är dock omstritt. I Öhman et al. (2015) beskrivs ett av problemen 
med fortlevnadsvarningar att för stort fokus läggs på ’hårddata’, det vill säga information 
ifrån räkenskaperna. Men, som ovan nämnt visar forskning att revisorer i betydande 
utsträckning också verkar avstå att utfärda fortlevnadsvarningar, trots att bolag lider av 
tydligt ansträngda finanser (Tagesson och Öhman, 2015). Detta fenomen har även 
observerats i en amerikansk kontext. I Kidas (1980) studie lyckades revisorerna klassificera 
83% av konkursbolag rätt medan diskriminantanalys baserad på finansiella nyckeltal 
åstadkom en korrekt klassificering av 90% av bolagen. I 25% av fallen som revisorerna 
klassade bolagen som finansiellt ansträngda avstod de dock från att utfärda en varning, vilket 
belyser att det är en skillnad i att klassificera ett bolag som konkursmässigt och att faktiskt 
utfärda en fortlevnadsvarning (Kida, 1980). Detta kan enligt Kida (1980) delvis förklaras av 
att revisorerna är rädda för att orsaka mer skada än nytta och bidra till en självuppfyllande 
profetia. Empiriskt är dock stöden för att fortlevnadsvarningar skulle ge upphov till en 
självuppfyllande profetia motstridiga och otydliga (jfr. Louwers et al., 1999; Vanstraelen, 
2003; Carey et al., 2008; Svanberg och Öhman, 2014). Därmed förefaller valet att avstå att 
ge ett bolag en fortlevnadsvarning, med hänvisning till en självuppfyllande profetia, som 
tveksam. Forskning visar till och med att revisorer kan ha fördel av att ha utfärdat 
fortlevnadsvarningar till konkursbolag med finansiella svårigheter. Kaplan och Williams 
(2013) finner i en amerikansk kontext att en tidigare utfärdad fortlevnadsvarning kan hjälpa 
revisorn vid eventuella rättsprocesser eller förlikningar. Har konkursen föregåtts av en 
varning från revisorn är risken för stämningar mot denne eller höga förlikningsbelopp lägre 
(Kaplan och Williams, 2013). Även om rättsprocesser i en svensk kontext är relativt sällsynta 
har ett antal förlikningar faktiskt förekommit (Sundgren och Svanström, 2014a), vilket 
indikerar relevansen av detta perspektiv även i Sverige. Att mer stringent stödja sig på 
informationen i räkenskaperna torde således kunna resultera i bättre 
fortlevnadsbedömningar, och att revisorer undviker att framstå som oaktsamma. 
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Diskussioner har dock förts i tidigare forskning kring huruvida det finns en övertro på 
konkursprediktionsmodellers förmågor att förutspå konkurs (Zmijewski, 1984; Hopwood et 
al., 1994). Dels finns kritik mot att modellerna används och utvecklas utifrån ett snedvridet 
urval, vilket påverkar utfallet och ger en bättre bild av precisionen än vad som är korrekt, och 
att typ 1-felen kan komma att bli långt fler än vad som antyds i många studier (Zmijewski, 
1984). Hopwood et al., (1994) menar vidare att detta gör att tillräcklig hänsyn inte tas till den 
kostnad som ökningen av typ 1-felen medför. Kostnaden för ett typ 2-fel kan enligt tidigare 
forskning bedömas som högre än ett typ 1-fel (Hopwood et al., 1994; Lai, 2009; Öhman et 
al., 2015), men ställt i förhållande till antalet typ 1-fel som Carson et al. (2013) presenterar 
för amerikanska bolag mellan år 2000 och 2010 där 98,31% av utdelade fortlevnadsvarningar 
resulterade i typ 1-fel måste kostnaden för dessa också beaktas. I sin litteraturgenomgång om 
fortlevnadsvarningar finner Carson et al. (2013) att 60,1% av bolagen som har gått i konkurs 
hade fått en fortlevnadsvarning, vilket var 238 av totalt 396 konkursbolag. Samtidigt hade i 
genomsnitt 15,71% av alla 87 963 överlevande bolag i urvalet också fått en 
fortlevnadsvarning, vilka uppgick till 14 055. Att därför helt bortse ifrån kostnaden för ett typ 
1-fel på grund av att det inte är lika kostsamt som ett typ 2-fel framstår som oförsiktigt. 
Hopwood et al. (1994) framhäver av denna anledning vikten av att se till 
kostnadsförhållandet mellan typ 1-fel och typ 2-fel, något som förefaller saknas i svensk 
litteratur kring ämnet. Exempelvis Sundgren och Svanström (2014b) rapporterar att deras 
modell lyckas klassificera 78% rätt i respektive riktning utifrån ett urval om 12 449 bolag, 
varav 959 gått i konkurs. Detta innebär en felfrekvens åt båda håll på ca 22%, och i urvalet 
209 typ 2-fel och 2 482 typ 1-fel. Att förlita sig helt på modellen innebär att man skulle 
acceptera runt tolv typ-1 fel för varje typ 2-fel2. Huruvida detta är rimligt kan diskuteras. Men 
att alltför frekvent utfärda fortlevnadsvarningar till bolag med goda fortlevnadsmöjligheter 
riskerar att underminera trovärdigheten i revisorers fortlevnadsvarningar, och möjligen 
också leda till en mer restriktiv kreditutgivning såsom beskrivet av Almaskati et al., (2021). 
Det är därför viktigt att man vid en jämförelse av konkursprediktionsmodeller och revisorers 
bedömningar inte bara ser till antalet konkurser som respektive institution fångar upp, utan 
även hur många felaktiga bedömningar som görs i form av ’falska’ varningar. 
 
För att höja kvaliteten på fortlevnadsbedömningar har flera förslag framförts. Tagesson och 
Öhman (2015) lyfter förslaget om någon typ av standarduttalande att ta till då bolag 
spenderat mer än halva aktiekapitalet för att per automatik göra intressenter tydligt 
medvetna om finansiell stress.  Ittonen et al., (2017) diskuterar potentiella tröskelvärden för 

 
2 Observera att konkursbolagen i Sundgren och Svanströms (2014b) urval utgör ca 7,7% och torde vara kraftigt 

överrepresenterade i förhållande till den verkliga fördelningen, vilket innebär att förhållandet 12:1 inte bör ses som 
realistiskt. I Hopwood et al. (1994) uppskattas andelen konkursbolag i populationen till 0,16% (finansiellt ’friska’ bolag) 

respektive 1,406% (finansiellt ’stressade’ bolag). 
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när ’väsentlig osäkerhet’ kan sägas föreligga, för att på så sätt komma närmare en mer 
standardiserad process. Även Svanberg och Öhman (2014) efterfrågar mer formaliserade 
metoder för fortlevnadsuttalanden. Kunskapsunderlag för vidare utvärdering av någon form 
av liknande signal genom att undersöka användbarheten med konkursprediktionsmodeller, 
och hur utfallen från sådana förhåller sig jämfört med revisorers bedömningar, framstår i 
ljuset av detta som relevant. Det går ej att bortse ifrån att ett standardiserat uttalande under 
vissa finansiella omständigheter kan fungera som en motverkande kraft mot de mekanismer 
som Kida (1980) beskriver, att revisorer trots att de identifierat varningssignaler undviker 
att göra ett uttalande om tvivel kring fortsatt drift. Även problemen med bristande integritet 
hos revisorer som Sundgren & Svanström (2014b) beskriver skulle till viss del kunna lösas 
med hjälp av tydligare riktlinjer. Öhman et al. (2015) belyser att revisorer kan vara mer 
inriktade på att dokumentera det underlag som leder fram till ett beslutsfattande, snarare än 
att beslutet faktiskt är riktigt; något som också kan användas som argument för mer 
standardiserade former för fortlevnadsvarningar. Fördelarna för professionen i sig kan ses i 
ljuset av det Sylvander (2020) beskriver utifrån IESBA (2020), nämligen de två dimensioner 
av revisorers oberoende; faktiskt oberoende och synbart oberoende. Dessa begrepp syftar till 
kraven på att både utföra sina arbetsuppgifter på ett oberoende sätt i sig, och samtidigt på ett 
sådant sätt att det inte uppstår tvivel från allmänheten om att oberoendet är intakt 
(Sylvander, 2020; IESBA, 2020). Problemen kring felaktiga fortlevnadsvarningar torde 
främst relatera det synbara oberoendet, då allmänheten får anledning att ifrågasätta 
revisorer vid en hög felfrekvens. Även dimensionen utbytbarhet i Brantes (2005) beskrivning 
av professioner skulle kunna gynnas, då revisorer i egenskap av professionella i hög grad bör 
förväntas göra liknande bedömningar. Fler bolag skulle bli bedömda utifrån samma grund, 
vilket i sin tur skulle leda till ökad förutsägbarhet; något som sannolikt skulle uppskattas av 
’allmänheten’ (jfr. Brante, 2005 s. 9). Detta skulle sannolikt även ha en preventiv effekt på 
revisorsbyten vid ofördelaktiga uttalanden, vilka Chung et al. (2019) rapporterat om, då 
fortlevnadsvarningen skulle ges vid samma finansiella tillstånd oavsett revisor. Utifrån 
resultaten i tidigare litteratur (Altman och McGough, 1974; Sun, 2007; Sundgren och 
Svanström, 2014b; Altman et al., 2017; Begovic et al., 2020) framstår 
konkursprediktionsmodeller ha potential att överträffa revisorernas förmåga att förutspå 
konkurs. Därmed torde de vara goda verktyg för att minska både typ 1- och typ 2-fel, och 
bidra med vägledning mot mer standardiserade bedömningar. 
 
Så, sammanfattningsvis: att bolag drivs utifrån en princip om fortlevnad är central inom 
finansiell rapportering då fortlevnad är en förutsättning för upprättandet av årsredovisning 
enligt 2 kap. 4 § årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och centralt för att tillgångsklassa 
ännu ej periodiserade kostnader (Altman och McGough, 1974). Då revisorer spelar en viktig 
roll i säkerställande av trovärdiga finansiella rapporter (Eilifsen et al., 2013), torde 
precisionen i deras bedömningar av möjligheterna för bolags fortlevnad betraktas som en 
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samhällsangelägenhet. Vissa konkurser är så gott som oförutsägbara (Argenti, 1976), och att 
göra en felaktig bedömning bör inte nödvändigtvis ses som ett misslyckande för revisorn 
(Öhman, 2015), vilket även poängteras i ISA 570. Men, svenska revisorer bör kunna förbättra 
precisionen i sina fortlevnadsbedömningar, med tanke på vad tidigare forskning visat (se ex. 
Sormunen et al., 2013; Tagesson och Öhman, 2015). Mot bakgrund av tidigare litteraturs 
tvetydiga resultat gällande konkursprediktionsmodellers prestationer, samt hypotesen att 
revisorer blir bättre på att anpassa sig till regelverket kring fortlevnadsbedömningar över tid 
(Sormunen et al., 2014), finner vi det relevant att jämföra precisionen i revisorers 
fortlevnadsvarningar med precisionen i konkursprediktionsmodeller, och undersöka 
fortlevnadsvarningars relation till finansiella nyckeltal och konkurser. Detta för att se om 
revisorer eller modeller gör bäst prediktioner, men också nyckeltalens begränsningar. 
Samtidigt kommer vi därigenom indirekt rapportera om typ 2-felfrekvensen ifrån ett urval 
ett decennium efter Sormunen et als. (2013) och Tagesson och Öhmans (2015) studier. 
Resultaten kommer således också ge en fingervisning om huruvida svenska revisorer begår 
färre typ 2-fel över tid, som Sormunen et al. (2013) antar, eller om ett förlitande på 
konkursprediktionsmodeller kan leda dem rätt. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra precisionen i revisorers fortlevnadsbedömningar med 
precisionen i konkursprediktionsmodeller baserade på finansiella nyckeltal, samt att 
undersöka relationen mellan fortlevnadsvarningar, finansiella nyckeltal och konkurser. 
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2 Vetenskaplig Metod 
Studiens syfte är som ovan nämnt att jämföra precisionen i revisorers 
fortlevnadsbedömningar med precisionen i konkursprediktionsmodeller baserade på 
finansiella nyckeltal, samt att undersöka relationen mellan fortlevnadsvarningar, finansiella 
nyckeltal och konkurser. Vår ansats är deduktiv då vi tar avstamp i tidigare forskning och 
utifrån denna forskning formulerar studiens hypoteser, vilka sedan prövas mot vårt 
insamlade datamaterial (Bryman och Bell, 2017). Argument för en deduktiv ansats ges genom 
att ämnet är välbeforskat sedan tidigare, vilket innebär att det finns etablerade 
tillvägagångssätt och metoder för att undersöka fortlevnadsvarningar och 
konkursprediktionsmodeller, se exempelvis Svanberg och Öhman (2014), Tagesson och 
Öhman (2015), Hopwood et al., (1994), Sun (2007), Ittonen et al., (2017). 
 
En deduktiv ansats med utgångspunkt i hypotesprövning är förenligt med kvantitativ metod 
(Bryman och Bell, 2017). Kvantitativ metod ger oss möjlighet att samla in större mängder 
data och undersöka samband, om än på bekostnad av djupet i kunskapen. En induktiv ansats 
med kvalitativ metod, genom att exempelvis genomföra intervjuer med revisorer, hade även 
denna varit gångbar i sammanhanget för att få en djupare förståelse kring revisorers syn på 
konkursprediktionsmodeller och fortlevnadsbedömningar. En oro för tidsbrist och 
svårigheter med att få tag i respondenter i och med högsäsong för revisioner under första 
halvan av året har dock gjort att vi i stället valt kvantitativ metod, vilken är oberoende av 
respondenter. Genom att studera en större mängd årsredovisningar under en viss tidsperiod 
torde även resultatet från studien bli generaliserbart över angränsande tidsperiod och 
geografisk kontext. 
 
Fokus i denna studie ligger på det empiriska problemet gällande revisorers och 
konkursprediktionsmodellers förmågor att förutspå konkurser. Flera teoretiska perspektiv 
kommer användas för att beskriva och förklara våra resultat. För att jämföra 
konkursprediktionsmodeller och fortlevnadsvarningar har vi valt perspektivet om kostnader 
för felklassificeringar utifrån Hopwood et al. (1994) och Sun (2007), då vi anser att detta 
perspektiv saknas i en svensk kontext. De konkursprediktionsmodeller vi kommer jämföra 
med revisorers fortlevnadsvarningar är Altman Z’’-score (Altman et al., 2017), Zmijewskis 
(1984) samt Sundgren och Svanströms (2014b) modell. För att formulera våra hypoteser 
kommer vi utgå ifrån tidigare forskning, teori om revisorers beslutsfattande, begrepp från 
professionsforskningen samt teori om kostnader för missklassificeringar. 
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3 Institutionalia 

3.1 Om ISA 570 och fortlevnadsbedömningar 

ISA 570 (IAASB, 2015) är den standard som är vägledande för revisorers bedömningar kring 
bolags fortsatta drift. Uppgiften är dock som nämnts i inledningen svår för revisorer vilket 
bidrar till att den är till ett återkommande ämne i branschtidningen Balans (Persson et al., 
2014; Sundgren och Svanström, 2014a Hjalmarsson och Malmström, 2017; Svensson, 2020). 
Formuleringen i punkt 6 i ISA 570 (IAASB, 2015 s. 4) belyser revisorns ansvar, och den första 
meningen i punkten lyder: 
 

” The auditor’s responsibilities are to obtain sufficient appropriate audit 
evidence regarding, and conclude on, the appropriateness of 
management’s use of the going concern basis of accounting in the 
preparation of the financial statements, and to conclude, based on the 
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists about the 
entity’s ability to continue as a going concern.” 

 
Tidshorisonten för bedömningen ska uppgå till minst tolv månader efter balansdagen 
(Svensson, 2020). ISA 570 (IAASB, 2015) listar ett antal faktorer som exempel på vad 
revisorn bör uppmärksamma vid sin bedömning. Faktorerna finns listade i kategorier om 
‘ekonomiska’, ‘verksamhetsrelaterade’ eller ‘övriga’. Exempel från respektive kategori är 
negativt eget kapital eller negativt rörelsekapital, förlust av personer i ledningen samt 
pågående rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder som kan få allvarliga konsekvenser. 
Om revisorn har identifierat väsentliga osäkerhetsfaktorer ska, beroende på om de finansiella 
rapporterna ger en rättvisande bild eller inte, denne ta ställning till om uttalandet ska 
modifieras, eller om det räcker med att infoga en upplysning om en väsentlig 
osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift (Hjalmarsson och Malmström, 2017; Svensson, 
2020). I det fall revisorn uttalar sig med reservation eller avvikande mening kommenteras 
osäkerhet kring fortsatt drift under rubriken ’Grund för uttalanden’ (Svensson, 2020). 
 
I punkt 7 i ISA 570 (IAASB, 2015 s. 4) klargörs det dock att en avsaknad av en 
fortlevnadsvarning inte ska tolkas som en garanti för ett bolags fortlevnad. Punkten relaterar 
således till typ 2-fel, och att det kan finnas rimliga förklaringar till att revisorn inte tilldelat 
en fortlevnadsvarning till ett konkursbolag med tanke på de svårigheter som det innebär att 
sia om framtiden. 
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3.2 Om konkurser 

En konkursansökan görs vid tingsrätten, och kan göras av både gäldenär och borgenärer till 
bolaget; gör gäldenären en ansökan beviljas den i regel direkt, men om en borgenär kommer 
in med ansökan behöver denna prövas (Mellqvist och Welamson, 2017). Förutsättning för 
konkursen är att gäldenären är insolvent, dvs. att denne inom överskådlig tid inte kommer 
klara av att betala sina skulder (Mellqvist och Welamson, 2017). Som Mellqvist och 
Welamson (2017) poängterar är det inte tillräckligt att gäldenären är illikvid för tillfället, utan 
det är en bestående oförmåga att fullfölja sina åtaganden som är av betydelse. Konkurser 
regleras i konkurslagen (1987:672), och dessa ska ej förväxlas med företagsrekonstruktioner 
vilka är ett annat förfarande som regleras i lagen om företagsrekonstruktion (1996:764).  
 
I denna studie och på vårt urval om konkurser har vi utgått ifrån det datum då konkursen 
inletts, dvs. då domstolen fattat beslut om konkurs. 
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4 Teori 

4.1 Typ 1- & typ 2-fel 
I studier inom konkursprediktion definieras typ 1- och typ 2-fel tvärtom jämfört med 
litteratur kring fortlevnadsbedömningar (jfr ex. Almaskati et al., 2021; Begovic et al., 2020; 
Carson et al., 2013; Tagesson och Öhman, 2015). Vi använder oss i denna studie av 
definitionen från litteraturen kring fortlevnadsbedömningar; att ett typ 1-fel har begåtts när 
en fortlevnads- eller konkursvarning getts till ett bolag som följaktligen inte går i konkurs, 
och ett typ 2-fel har begåtts om ett bolag går i konkurs utan att tidigare ha tilldelats en 
fortlevnads- eller konkursvarning. 
 

4.2 Om fortlevnadsvarningar och finansiella omständigheter 
Enligt McKeown et al. (1991) tenderar bolag vars konkurser föregås av goda räkenskaper, att 
vara föremål för bedrägerier. Det är då vanligt att räkenskaperna i själva verket är felaktiga 
(McKeown et al., 1991). Hopwood et al. (1994) finner att denna typ av konkurser är mycket 
svåra att förutse både för revisorer och av konkursprediktionsmodeller, och argumenterar 
utifrån detta att konkursprediktionsmodeller endast är intressanta vid revision av bolag som 
befinner sig under finansiella påfrestningar. Passande nog beskrivs revisorers 
beslutsfattande kring fortlevnadsvarningar i regel som en tvåstegsprocess där revisorn först 
bedömer huruvida allvarlig finansiell stress föreligger, och sedan om det är lämpligt att 
utfärda en fortlevnadsvarning (Kida, 1980; Hopwood et al., 1994; Ruiz-Barbadillo et al., 
2004). Detta får till följd att en jämförelse mellan revisorers och 
konkursprediktionsmodellers bedömningar endast är relevanta i steg 2; för att skilja bolag 
med ansträngda finanser som sannolikt kommer överleva från de bolag som kommer gå i 
konkurs (Hopwood et al., 1994). 
  
I Öhman et al. (2015) efterfrågas fortlevnadsbedömningar som i större utsträckning baseras 
på icke-finansiella omständigheter, då många konkurser inte går att förutses endast på basis 
av räkenskaperna. De är i stället konsekvenser av andra förhållanden än exempelvis tydligt 
dålig lönsamhet eller dålig soliditet3. Sun (2007) finner att fortlevnadsbedömningar som 
variabel i en konkursprediktionsmodell bidrar med inkrementell prediktionsförmåga vid 
sidan om finansiella data och branschtillhörighet, vilket indikerar samma sak. Hjalmarsson 
och Malmström (2017) tar upp exempel där ett nystartat dotterbolag antas ha ett löfte om 

 
3 Detta kan verka paradoxalt, med tanke på det som tagits upp ovan om att revisorer endast fattar beslut om varningar 

för finansiellt stressade bolag (Kida, 1980; Hopwood et al., 1994; Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Det är därför viktigt att ha 

i bakhuvudet att det är mycket få bolag som går i konkurs, även i populationen finansiellt stressade bolag. Som tidigare 
nämnt uppskattar Hopwood et al. (1994) att andelen konkurser i populationen finansiellt stressade bolag uppgår till 

1,406%. 
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finansiering från moderbolaget, och trots dåliga finanser inte bör tilldelas en 
fortlevnadsvarning då räkenskaperna ser ut som de gör av naturliga skäl.  Igelström (1988) 
belyser liknande förhållanden där ett bolags förutsättningar för fortlevnad inte nödvändigtvis 
reflekteras i nyckeltalen. Han menar att ett företag med få kunder och färre sätt att 
diversifiera sig på har, vad han kallar, lägre operativ soliditet än ett företag med många 
kunder och större förmåga att diversifiera sig, och således behöver högre finansiell soliditet 
för att uppnå samma risknivå. Ett bolag vars kunder är i en större beroendeställning till dem 
samtidigt som bolagets konkurrenter inte på ett enkelt sätt kan ersätta deras produkter är 
enligt Igelström (1988) inte utsatt för samma finansiella risk som ett bolag med lägre operativ 
soliditet. Bolagen kan således vara finansiellt stabila med en lägre finansiell soliditet, och vice 
versa. Detta förhållande visar sig inte i en finansiell nyckeltalsbaserad 
konkursprediktionsmodell, men skulle kunna beaktas i en revisors bedömning.  
  
Mot bakgrund av att finansiella nyckeltal förefaller har begränsad förmåga att förklara 
konkurser, samt att revisorer kan antas ha tillgång till information om väsentliga icke-
finansiella omständigheter formulerar vi följande hypotes: 
  

Hypotes 1: svenska revisorers fortlevnadsbedömningar bidrar med 
inkrementell förklaring av konkurser bortom finansiella nyckeltal. 

 

4.3 Om professioner, konkursprediktion och kostnader för 

missklassificeringar 

Flera studier har använt sig av professionsteori för att beskriva och förklara olika 
dimensioner av revisionsyrket (Grey, 1998; Broberg et al., 2018; Sylvander, 2020). Vi anser 
att även en analys av revisorers fortlevnadsbedömningar och konkursprediktionsmodeller 
bör göras utifrån professionsteoretiska begrepp. Enligt Brante (2005 s. 9) kan professioner 
definieras som:  
 

“bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta 
kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som 
uppfattas som svåra och värdefulla av allmänheten/klienten". 

 
Att bedöma förutsättningar för fortsatt drift är endast en del av revisorns arbete, vilket bör 
has i åtanke, men framför allt två av begreppen Brante (2005) använder för att karaktärisera 
en profession går att koppla till relationen mellan fortlevnadsvarningar och 
konkursprediktionsmodeller; nämligen osäkerhet/teknikalitet eller ’O/T-relationen’ och 
’bärare av abstrakta kunskapssystem’. 
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O/T-relationen beskrivs av Brante (2005) som förmågan att justera förhållandet mellan 
osäkerhet och teknikalitet i yrket. Om revisorer till exempel misslyckas med att reducera 
osäkerhet bidrar inte yrket med tillräcklig nytta, och om praktikerna samtidigt är för enkla 
kan även lekmän utföra dessa; revisorernas bedömningar blir då överflödiga. Rutinen att låta 
en relativt simpel matematisk beräkning fälla avgörandet i en viktig fråga torde därmed, som 
Brante (2005) beskriver, göra att professionens verksamhet får alltför mekaniska inslag, 
eftersom proceduren att vikta olika nyckeltal från bolags räkenskaper och summera dem för 
att få ett utfall är något de flesta människor är kapabla att göra på egen hand. Detta skulle 
även stå i strid med definitionen ’bärare av abstrakta kunskapssystem’, då vem som helst med 
tillgång en konkursprediktionsmodell skulle kunna göra sin egen bedömning med enkla 
instruktioner. Sammantaget riskerar O/T-kvoten att reduceras alltför mycket, och att 
uppgiften därmed inte längre kräver revisorers professionella bedömningar. När det gäller 
fortlevnadsvarningar kan dock kvoten i O/T-förhållandet hitintills betraktas som något för 
hög, utifrån vad som tidigare skrivits om dessa (ex. Sormunen et al. 2013; Svanberg och 
Sundström, 2014b; Tagesson och Öhman, 2015). Det vill säga; revisorer har inte tillräckligt 
väl reducerat intressenters osäkerhet kring bolags fortlevnad. Det är dock inte tillräckligt att 
endast titta på antal eller andel typ 2-fel vid bedömningar av revisorers (och modellers) 
prestationer, varför vi även vill introducera begreppet EMC i vår studie.  
  
Estimated misclassification cost, eller EMC, är ett alternativ till att enbart mäta 
konkursprediktionsmodellers och fortlevnadsvarningars precision i termer av procent, där 
den uppskattade fördelningen mellan konkurser och fortlevare i en population beaktas 
tillsammans med det antagna kostnadsförhållandet mellan de två olika felen (Hopwood et 
al., 1994; Sun, 2007). EMC definieras som den uppskattade populationsfördelningen av 
bolag som går i konkurs multiplicerat med sannolikheten för felklassificering av bolag som 
går i konkurs (typ 2-fel), multiplicerat med kostnaden för denna felklassificering. Till detta 
adderas det omvända förhållandet, alltså produkten av populationens uppskattade andel 
fortlevande bolag, sannolikheten, samt kostnaden för ett typ 1-fel, för att få en uppskattad 
total kostnad för alla felklassificeringar, eller en EMC, där ett så lågt EMC-värde som möjligt 
är önskvärt: 
  

EMC= p’(k) * s(typ 2-fel) * k(typ 2-fel) + p’(f) * s(typ 1-fel) * k(typ 1-fel) 
  
Där: 

p’(k) = Den uppskattade proportionen i populationen av 
 alla (finansiellt stressade) bolag som går i konkurs. 
   

p’(f) = Den uppskattade proportionen i populationen av 
 alla (finansiellt stressade) bolag som fortlever. 
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s(typ 2-fel) = Sannolikheten för att ett konkursbolag inte får en  
 fortlevnadsvarning i rapporten innan konkurs. 
   

s(typ 1-fel) = Sannolikheten för att ett bolag som inte går i 
 konkurs får en fortlevnadsvarning ett givet år. 
  

k(typ 2-fel) = Kostnaden för ett typ 2-fel. 
                        

k(typ 1-fel) = Kostnaden för ett typ 1-fel. 
 
Detta mått på precision kan då resultera i att en högre andel korrekt klassificerade 
konkursbolag; alltså färre typ 2-fel; fortfarande innebär lägre precision om antalet typ 1-fel 
ökar till följd av den hårdare bedömningen, och de extra typ 1-felen till antal och kostnad 
väger tyngre än lättnaden av de färre typ 2-felen och dess kostnad. Typ 2-felen är dock att 
betrakta som mer allvarliga och kostsamma än typ 1-felen (Hopwood et al., 1994; Ittonen et 
al., 2017; Almaskati et al., 2021), varför dessa viktas tyngre. 
  
Sannolikheten för typ 2-fel beräknas genom antalet konkursbolag som har felklassificerats 
som icke-konkursmässiga dividerat med det totala antalet konkursbolag i testgruppen. 
Sannolikheten för typ 1-fel beräknas i stället genom antalet bolag som inte inlett konkurs 
men har klassificerats som konkursmässiga dividerat med det totala antalet bolag i 
testgruppen som inte har inlett konkurs.4 
  
Genom att ta hänsyn till populationens förväntade fördelning mellan bolag som förväntas gå 
i konkurs respektive fortleva, skalas de iakttagna felbedömningarna och dess kostnader till 
förhållandet som antas råda för populationen i stället för att anta ett lika förhållande mellan 
fortlevare och konkurser. Hopwood et als. (1994) fynd, där 1,406% av populationen stressade 
bolag gick i konkurs per år, tydliggör att exempelvis 20% felbedömning bland fortlevande 
bolag är 70 gånger fler bolag i absoluta siffror, jämfört med 20% felbedömningar av 
konkursbolag. Då det inte finns ett fastslaget kostnadsförhållande mellan de två olika felen, 
och att kostnaden rimligen kan variera mellan olika intressenter, framstår EMC som en 
lämplig definition på precision då den enkelt kan anpassas beroende på vilket 
kostnadsförhållande som antas. Vi anser därför att mätningar mellan modellers och 
revisorers precision i form av EMC för olika kostnadsförhållanden likt Hopwood et al. (1994) 
och Sun (2007) ger en mer rättvis siffra att jämföra, samtidigt som det ger en tydligare bild 
av hur bedömningarna kan bäst justeras. 
  

 
4 Förklaringen är hämtad från Sun (2007), och är de termer som beaktar de olika tillvägagångssättens procentuella 

träffsäkerhet i testgruppen gällande fortlevnadsvarningar och konkursprediktion. 
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Vi vill dock tydliggöra att vi som studenter inom akademin inte har insyn i hur arbetet på 
revisionsbyråer i praktiken går till. Det är således möjligt att konkursprediktionsmodeller 
faktiskt ofta används för att bedöma förutsättningar för bolags fortsatta drift5. I denna studie 
antar vi dock, mot bakgrund av att revisionsyrket är en profession, att ställningstagandet 
kring fortlevnadsbedömningar är en professionell bedömning, och inte något som enbart 
görs utifrån utfallet i konkursprediktionsmodeller. Då vi utgår ifrån att bedömningen av 
förutsättningar för ett bolags fortsatta drift är en professionell bedömning, och att osäkerhet 
inte kan reduceras genom teknikaliteter som konkursprediktionsmodeller, formulerar vi 
följande hypotes: 

  
Hypotes 2: svenska revisorers EMC är lägre än konkursprediktionsmodellers 

EMC. 
 

 

4.3.1 Sammanställning av hypoteser 

Så, för att summera; vi kommer att analysera revisorers bedömningar på två sätt. Dels som 
variabel i en regressionsmodell, dels som en modell i sig själv. Genom att analysera 
fortlevnadsvarningen vid sidan om finansiella nyckeltal kan vi uppskatta hur mycket av 
revisorers professionella bedömningar bidrar med förklaring utöver informationen i 
räkenskaperna. Analysen blir en indikation på huruvida revisorer bör fokusera mer på icke 
finansiella omständigheter, samt i vilken utsträckning konkurser kan förklaras genom 
finansiella data; och därmed konkursprediktionsmodellers begränsningar. Genom att 
jämföra modellernas och revisorernas bedömningar i termer av EMC får vi facit på om 
revisorer eller modeller gjort, och har potential att göra, de minst kostsamma 
bedömningarna. 
 

  Hypotes Förväntat utfall 

H1 Svenska revisorers fortlevnadsbedömningar har inkrementell förklaring 
av konkurser bortom finansiella nyckeltal + 

          
H2 Svenska revisorers EMC är lägre än konkursprediktionsmodellers EMC + 

  

 
5 Genom Sundgren och Svanströms (2014b) artikel i Balans får vi dock anledning att tro att konkursprediktionsmodeller 

inte används i så stor utsträckning. 
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5 Empirisk metod 

5.1 Urval 

Urvalet i denna studie på vilket vi testar våra hypoteser består av finansiellt stressade svenska 
onoterade aktiebolag som inlett konkurs under 2019 med bokslutssiffror från 2017 och 2018, 
samt lika många finansiellt stressade fortlevande bolag. Bolagen har revisor och mellan 10–
499 anställda, samt omsätter minst 10 000 kr och har minst 10 000 kr i tillgångar. 
Fortlevande bolag har adderats genom ett obundet slumpmässigt urval ifrån en Excel-fil 
hämtad från databasen Retriever Business med samtliga 17 838 bolag inom vår avgränsning 
som är listade som aktiva, samt har årsredovisningar för 2019 vilket innebär att de överlevt 
2019. Siffrorna har dock hämtats från årsredovisningar 2017 eller 2018, precis som för 
konkursbolagen. Vi har vidare delat in urvalet i två grupper utifrån vilket regelverk för 
redovisning som bolagen tillämpar, det vill säga K2 eller K3. Detta beskrivs mer ingående 
under rubriken ‘Forskningsdesign och datainsamling’. 
 

Tabell 1: urval 
  

Antal bolag med inledd konkurs under 
2019  313 

Ej finansiellt stressade  44 

Bortfall (extrema data)  1 

Finansiellt stressade konkursbolag  268 

Finansiellt stressade kontrollbolag  268 

Urval  536 

K2-bolag  325 

K3-bolag  211 

 
Av 313 funna konkursbolag uppfyllde 14% (44) av konkursbolagen inte kriterierna för 
finansiell stress, och har därmed uteslutits. Av dessa hade 1 av bolagen en 
fortlevnadsvarning6, och fördelningen mellan K2 och K3 var 38 respektive 6 bolag. Detta kan 
därmed sägas stärka tesen om att konkurser i huvudsak föregås av dåliga räkenskaper, samt 
att revisorer mycket sällan ger fortlevnadsvarningar till finansiellt ’friska’ bolag. 1 bolag 
uteslöts ur urvalet på grund av extrema siffror gällande resultat och tillgångar, varför det 

 
6 Det konkursbolag som föll bort som ej var finansiellt stressat men som hade en fortlevnadsvarning, hade enligt revisorn 

en osäker fordran på ett belopp av väsentlig betydelse, vilket knyter an till det McKeown et al. (1991) beskriver; att 

konkursbolag med till synes goda räkenskaper tenderar att ha felaktigheter i redovisningen. Revisorn valde i detta fall att 
avstå från att göra ett uttalande, men addera en fortlevnadsvarning. Det är således sannolikt att bolaget, med rättvisande 

räkenskaper, hade varit med i vårt urval om stressade. 
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bedömdes som problematiskt att ha med i regressionen7. Det slutgiltiga urvalet består av 268 
konkursbolag och 268 överlevande bolag, fördelat på 325 K2-redovisande bolag och 211 K3-
redovisande bolag. En överblick av urvalet ges i tabell 1. 
 

5.2 Avgränsning 

Som tidigare nämnt beskriver tidigare forskning revisorers fortlevnadsbedömningar som en 
tvåstegsprocess, där revisorn först avgör huruvida finansiell stress föreligger för att sedan ta 
ställning till om det är lämpligt att utfärda en fortlevnadsvarning eller ej (Kida, 1980; 
Hopwood et al., 1994; Ruiz-Barbardillo, 2004). Detta innebär att jämförelsen i precision bör 
göras på ett urval om endast finansiellt stressade bolag, för att på bästa sätt simulera 
revisorernas situation. Hopwood et al. (1994) definierar, utifrån Kida (1980) och Mutchler 
(1985), ett bolag som finansiellt stressat om någon av följande signaler finns hos ett bolag:  
 

1. Om bolaget har negativt rörelsekapital vid bokslut det aktuella året.  

2. Om bolaget har haft en rörelseförlust (negativt EBIT) något av de senaste tre åren.  

3. Om bolaget hade negativ balanserad vinst för tre år sedan.8 

4. Om bolaget har haft ett negativt årsresultat något av de senaste tre åren. 
  
Det är även denna definition vi använt oss av för att finna kontrollbolag till våra urval. Av 
totalt 38 829 bolag, fortlevande samt konkurssatta, som hämtades in uppskattas 18 151 
(46,7%) av dessa bolag som finansiellt stressade enligt dessa kriterier9. 
 
Vidare är studien begränsad till bolag med mellan 10 och 499 anställda, vilket delvis har att 
göra med databasens sökfunktion. Spannet innebär dock även ett hanterbart, men samtidigt 
stort, antal konkurser att studera och en mix mellan både K2- och K3-bolag. För att kunna 
utnyttja nyckeltalsanalys så har vi av naturliga skäl även uteslutit bolag som inte har några 
bokförda tillgångar, helt saknar omsättning samt bolag som helt saknar bokförda skulder. Vi 
har uteslutit börsnoterade bolag på grund av att studien ska vara mer representativ över hela 
landet samt att majoriteten av svenska bolag är mindre och privata (Tagesson och Öhman, 
2015). Med anledning av Covid 19-pandemin har vi valt att inte testa mot konkurser från 
2020. Detta då många bolag kan antas ha utsatts för stora förändringar i sin 
marknadssituation, vilket kan stödjas av regeringens omfattande åtgärder för företagare i 

 
7 Årets resultat/totala tillgångar uppgick till –96, vilket kan jämföras med minimumet i urvalet utan detta bolag;  

-2,0239. 
8 Anledningen till att vi bara kollar på balanserad vinst för tre år sedan är att om företaget inte har negativ balanserad 

vinst år -3, men sedan har det år -2, så återspeglas det även i ett negativt årsresultat år -3. 
9 Notera att 18 151 – 313 (samtliga konkursbolag) = 17 838; populationen av fortlevande stressade bolag. 
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Sverige (Regeringen, u.å.). Vissa branscher kan antas ha skadats av pandemirestriktioner 
samtidigt som andra har gynnats. Samtidigt har finansiella stöd till bolag (Regeringen, u.å.) 
sannolikt påverkat deras finansiella ställning på ett sätt som inte går att koppla till 
föregående årsredovisningar på samma sätt som tidigare år. 
 

5.3 Forskningsdesign och datainsamling 

Detta är en jämförande studie där vi vill kartlägga hur väl revisorer och 
konkursprediktionsmodeller bedömer bolags konkursrisk i termer av kostnader för 
missklassificeringar, samt undersöka i vilken utsträckning finansiella nyckeltal faktiskt 
förklarar konkurser. För ändamålet anser vi att det krävs klarhet kring om modellerna 
fungerar olika beroende på vilket regelverk för redovisning de aktuella bolagen använder, då 
nyckeltal kan skilja sig mycket åt beroende på hur räkenskaperna redovisas. I Sverige är de 
flesta företag som tidigare nämnt mindre, privata bolag (Tagesson och Öhman, 2015), och 
beroende på storlek och omsättning tillämpas olika regelverk för redovisning; K2 och K3. 
Skillnaden ligger i huvudsak i möjligheterna till periodiseringar och direktkostnadsföringar. 
K2-regelverket är mer schablonorienterat, och med upprättaren och Skatteverket i 
huvudsaklig åtanke, medan K3-regelverket påbjuder mer detaljerad redovisning och med 
användaren i huvudsaklig åtanke (SRF, u.å.). Detta kan i sin tur resultera i olika resultat trots 
samma kassaflöden, och kan därmed hypotetiskt sett ge olika utfall i en 
konkursprediktionsmodell. För att bedöma konkursprediktionsmodellers potential att bidra 
till bättre fortlevnadsbedömningar i en svensk kontext anser vi det därför nödvändigt att dela 
upp våra urval utifrån K2- eller K3 och skatta logistiska regressionsmodeller för båda urvalen 
och besvara våra hypoteser utifrån dessa. Detta kommer resultera i fyra olika logistiska 
regressionsmodeller; indelade efter K2 och K3 samt med eller utan fortlevnadsvarning som 
oberoende variabel. Dessa används för att besvara hypotes 1, och således beskriva om 
fortlevnadsvarningar har inkrementell förklaringsgrad utöver finansiella nyckeltal.  
 
För att pröva hypotes 2 behöver revisorers klassificeringar kartläggas, samt även 
klassificeringarna av Altman Z’’ (Altman et al., 2017), Zmijewskis (1984) modell samt 
Sundgren och Svanströms (2014b) modell. Med hjälp av klassificeringarna kan EMC 
beräknas för respektive bedömare enligt formeln under avsnittet ‘Professioner, 
konkursprediktionsmodeller och EMC’. För att med statistisk säkerhet kunna säga att EMC 
skiljer sig mellan revisorer och modeller behöver även en ‘bootstrapping’-procedur göras, 
vilket åstadkommer normalfördelningen för EMC-värden. När man fått fram värdena för 
dessa kan sedan t-test göras för att konstatera konfidensintervall för EMC-medelvärdena, 
samt även parvisa jämförelser mellan revisorer och de modeller som visar sig prestera bäst. 
Detta beskrivs mer ingående under 'Bootstrapping-procedur för normalfördelning’ och 
’Parvisa jämförelser mellan revisorer och modeller’. Vi kommer således ta fram EMC-tabeller 
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för respektive regelverk och modeller, vid 11 kostnadsförhållanden från 1:1 till 100:1 för att 
pröva hypotes 210. 
 
Insamlingen av data är, som ovan nämnt, gjord via databasen Retriever Business. Databasen 
innehåller, enligt Retriever (u.å.), uppgifter om samtliga svenska företag. Informationen i 
databasen kommer från inskannade original av årsredovisningar som företagen har skickat 
in till bolagsverket. Dessa inskannade årsredovisningar finns även tillgängliga grafiskt i PDF-
format för manuell kontroll. Linköpings Universitet (2021) har ersatt databasen Affärsdata, 
vilken varit informationskällan i tidigare liknande studier (ex. Svanberg och Öhman, 2014; 
Tagesson och Öhman; 2015) med Retriever Business, vilket vi anser gör den till en pålitlig 
källa. Praktiska fördelar ligger i att databasen tillåter dataexport av valda bokslutssiffror och 
information för valda år, direkt i Excelformat. Detta sparar mycket tid jämfört att själva 
hämta siffrorna från de inskannade redovisningarna manuellt, och tillåter att vi använder ett 
mycket större urval än vad som annars hade varit praktiskt möjligt. Användandet av den här 
typen av sekundärdata, där informationen genomgår en extra process av en tredje part i 
överföringen från årsredovisningen till databasen, kommer med risken att informationen 
innehåller felaktigheter. Bryman och Bell (2017) poängterar dock att denna typ av problem 
sannolikt inte skulle vara färre i det fall vi själva samlat in informationen. 
 
I studien undersöker vi precision där även typ 1-fel tas i beaktning. Detta kräver underlag om 
revisorers fortlevnadsuttalanden. Denna information finns inte enkelt tillgänglig för export 
från databasen och således har årsredovisningarna för samtliga bolag som ingår i urvalen 
granskats manuellt för att kompensera för detta. I samband med granskningen hämtades 
även uppgifter från samtliga företags årsredovisningar gällande om de redovisar enligt K2 
eller K3. Och till sist samlade vi, för att få ett fullständigt dataunderlag, även manuellt in 
uppgifter om företagen befunnit sig i en eventuell kontrollbalanssituation i samband med det 
redovisade året. 
 

5.4 Etiska aspekter 

I och med att denna studie endast är baserad på information från bolags årsredovisningar 
har vi undvikit att behöva ta ställning till många av de etiska problem som kan uppstå när 
man exempelvis har att göra med respondenter. All data är hämtad ifrån databasen Retriver 
Business, vilken får sin information från Bolagsverket där offentlighetsprincipen gäller 
(Bolagsverket, 2018). Årsredovisningarna från myndigheten är således offentliga handlingar, 
vilka vem som helst har rätt att ta del av. Gällande de forskningsetiska principer för 

 
10 Då vi inte vet vad det ’riktiga’ kostnadsförhållandet är, mer än att typ 2 fel är allvarligare än typ 1 fel, har vi valt att 

beräkna EMC för samma kostnadsförhållanden som i tidigare studier (se, Hopwood et al., 1994; Sun, 2007). 
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humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som belyses i Vetenskapsrådet (2002) samt 
Bryman och Bell (2017) kan de krav som tas upp sägas vara uppfyllda eller irrelevanta, då vi 
inte har att göra med individer som behöver skyddas. Vi kan dock sägas tillämpa riktlinjerna 
för konfidentialitets- och anonymitetskravet analogt på de bolag vi har med i studien, då vi 
inte någonstans i studien nämner något bolag vid namn. Vidare skriver Sönne (2018) om 
undersökningar där 2% av tillfrågade forskare medger att de själva har begått någon typ av 

forskningsfusk, och 14 % uppger att de har känt till fusk hos kollegors forskning. Mot 

bakgrund av detta har vi även varit aktsamma igenom studien och undvikt att plagiera, 
förfalska, fabricera eller på något sätt manipulera resultat samt undvikt att undanhålla viktig 
information. 
 
Utifrån det som tas upp om vetenskaplig oredlighet i Vetenskapsrådets (2017) rapport om 
god forskningssed, vill vi vara transparenta med att fortlevnadsvarningar och 
konkursprediktionsmodeller har också varit föremål i tidigare studentuppsatser. Ett 
examensarbete i företagsekonomi med liknande syfte som vårt är Forsling och Kopare Strand 
(2018). Forsling och Kopare Strand (2018) undersöker om revisorer kan ta hjälp av 
konkursprediktionsmodeller för att förbättra “träffsäkerheten” (Forsling och Kopare Strand, 
2018 s. 5) i sina fortlevnadsvarningar. Vi anser dock att det finns goda skäl att göra en studie 
med liknande syfte men utifrån ett annat urval och angreppssätt. Vår studie innefattar därför 
till skillnad från Forsling och Kopare Strand (2018) även en kartläggning av både typ 1- och 
typ 2-fel, multivariata analyser av nyckeltal och konkurser samt en jämförelse med fler 
konkursprediktionsmodeller. Syftesformulering, teoretiska utgångspunkter och bolag i 
urvalen skiljer sig också åt. Med detta sagt är det väsentlig skillnad på vår studie och Forsling 
och Kopare Strand (2018), även om det övergripande syftet till viss del är detsamma. 
 

5.5 Operationalisering hypotes 1 

Under denna rubrik beskrivs beståndsdelarna i de logistiska regressionsmodeller som 
skattas för att pröva hypotes 1. 
 

5.5.1 Beroende variabel 

I likhet med tidigare studier inom konkursprediktion (ex. Hopwood et al., 1994; Sun, 2007; 
Begovic et al., 2020) är vår beroende variabel en dummyvariabel som antar värdet ’1’ om ett 
bolag inlett konkurs 2019 och ’0’ vid fortlevnad. 
 

5.5.2 Oberoende variabel 

För att besvara hypotes 1 har vi den oberoende variabeln ‘Fortlevnadsvarning’, vilken antar 
en 1:a om sådan har givits i revisionsberättelsen, och en 0:a om inte. Fortlevnadsvarningar 
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kan anta flera olika former och vi hänvisar därför till Bilaga 1 för exempel på hur varningen 
kan se ut och hur vi har tolkat gränsscenarion. 
 

5.5.3 Kontrollvariabler 

Som kontrollvariabler i vår logistiska regressionsmodell finner vi ett antal finansiella 
nyckeltal som tidigare litteratur funnit vara valida indikatorer för konkurs. Framför allt är 
det de variablerna från Hopwood et al. (1989), och som senare använts av Hopwood et al. 
(1994) och Sun (2007). Dessa är:  
 

- nettoresultat/totala tillgångar 11,  

- omsättningstillgångar/totala tillgångar,  

- omsättningstillgångar/kortfristiga skulder,  

- kassa/totala tillgångar,  

- omsättningstillgångar/omsättning 

- långfristiga skulder/totala tillgångar, samt  

- log nettoomsättning. 
 
För att få med ytterligare kontrollvariabler gjorde vi preliminära bivariata analyser där vi 
inkluderade nyckeltal som ingår i de andra konkursprediktionsmodellerna vi testar för. Men, 
då flera av nyckeltalen är mycket lika varandra resulterade detta i multikolinearitetsproblem, 
varför vi endast valt att inkludera balanserad vinst/totala tillgångar från Altman Z’’ utöver 
nyckeltalen från Hopwood et al. (1994) och Sun (2007).  
 
Utöver variablerna ovan innefattar modellerna även en dummyvariabel som relaterar till 
finansiell stress i en svensk kontext (Tagesson och Öhman, 2015), nämligen om bolaget i 
angränsande tid befunnit sig i en situation där man varit tvungen att upprätta en 
kontrollbalansräkning. Om förvaltningsberättelsen och/eller revisionsberättelsen upplyser 
om en kontrollbalanssituation under räkenskapsåret har detta kodats som ’1’, annars ’0’.  
 

5.5.4 Översikt av modell(er) 

Fyra olika modeller kommer således göras; en för respektive regelverk (K2; K3), och en med 
eller utan ’fortlevnadsvarning’ som variabel. Med dessa modeller kan vi testa hypotes 1; om 
revisorers professionella bedömningar bidrar med ökad förklaring av konkurser vid sidan 

 
11 Ett alternativt mått är ‘årets resultat/ totala tillgångar t-1', vilket ger en kvot på vilket resultat som åstadkoms givet årets 

ingående tillgångar. Hopwood et al. (1989) använder dock mått som svarar på hur stor andel av de totala tillgångarna som 

utgörs av olika balansposter, i det här fallet årets resultat. Detta, tillsammans med andra nyckeltal baserade på totala 
tillgångar, ger en bild över vad som utgör de totala tillgångarna vid balansdagen, samt om det finns utrymme hos andra 

poster (t.ex. balanserad vinst) för att kompensera för ett eventuellt negativt resultat. 
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om finansiella nyckeltal för respektive regelverk. Men, modellerna kommer även ge en 
indikation på hur mycket av konkurser som faktiskt kan förklaras på med hjälp av finansiella 
nyckeltal, och därmed visa på konkursprediktionsmodellers förutsättningar och 
begränsningar. 
 

Tabell 2: operationalisering regressionsmodell(er) 

Variabel Beskrivning 

Beroende  
Konkurs 1 vid konkurs och 0 vid fortlevnad 

Oberoende variabel  
Fortlevnadsvarning (adderas i modell 2) 1 om fortlevnadsvarning i senaste årsredovisningen, 0 om ej 

Kontrollvariabler  
Årets resultat/Totala tillgångar Från Hopwood et al. (1989) 

Omsättningstillgångar/Nettoomsättning –II– 

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder –II– 

Omsättningstillgångar/Totala tillgångar –II– 

Kassa/Totala tillgångar –II– 

Långfristiga skulder/Totala tillgångar –II– 

log Nettoomsättning Från Hopwood et al. (1994) 

Balanserad vinst/Totala tillgångar Från Altman Z'' 

Kontrollbalanssituation 1 om kontrollbalanssituation föreligger, 0 om ej 

 

5.6 Operationalisering hypotes 2 

Under denna rubrik presenteras de konkursprediktionsmodeller vi avser pröva samt 
tillvägagångssättet för beräkningen av EMC. 
 

5.6.1 Altman Z”-score 

Altman (1968) presenterar en multipel diskriminant modell för konkursprediktion som 
verktyg för kreditgivare, investerare och företagsledare. Denna modell har under åren lett till 
modifierade modeller med andra vikter avsedda för privata företag, eller för att jämföra 
tillverkningsbolag med servicebolag på ett bättre sätt. En version som är generell nog att 
kunna tillämpas på onoterade bolag i en svensk kontext är Altmans Z”-score (Altman et al., 
2017). Denna modell har använts i den tidigare nämnda studentuppsatsen av Forsling och 
Kopare Strand (2018), och visat sig kunna identifiera konkursbolag i betydligt större 
utsträckning än revisorer; 57% jämfört med 23%. Z”-värdet räknas ut enligt formeln: 
 

Z” = 3,25 + 6,56 (X1) + 3,26 (X2) + 6,72 (X3) + 1,05 (X4) 
Där:  
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X1 = Rörelsekapital/Totala tillgångar 
X2 = Balanserad vinst/ Totala tillgångar 
X3 = Rörelseresultat/ Totala tillgångar 
X4 = Bokfört eget kapital/Totala bokförda skulder 

 
Det finns olika sätt att tolka utfallet från Altman Z’’-score. Begovic et al., (2020) använder sig 
av olika värden på Z’’ som indikation om det aktuella bolaget är ‘friskt’ (>2,60), i en ‘gråzon’ 
(1,10<>2,60) eller löper stor risk för konkurs (<1,10). Sun (2007) använder i stället ett 
tröskelvärde på original-Z om 3 för att avgöra om bolaget är friskt eller stressat. I vår studie 
vill vi för jämförbarhetens skull använda oss av Altman et als. (2017) logaritmerade poäng 
som anger en sannolikhet för konkurs (prob) enligt modellen (se även Hillegeist et al., 2004; 
Ittonen et al., 2017; Begovic et al., 2020). Denna skrivs ut som: 
 

1
1 + #!" 

 

5.6.2 Zmijewski (1984) 

Zmijewski (1984) kritiserar i sin artikel metoder som tidigare studier använt sig av för att 
skapa finansiella konkursprediktionsmodeller, däribland ovan nämnda Altman Z-score12. 
Zmijewski (1984) belyser att dessa modeller utvecklades på basis av ett handplockat urval 
konkursbolag, i regel hela populationen konkursbolag över en viss tid, och oftast tillsammans 
med lika många bolag som inte gått i konkurs. Detta icke slumpmässiga urval resulterade i 
en kraftig övervikt konkursbolag jämfört med den totala populationen av bolag, något som 
Zmijewski (1984) menade kunde resultera i att för stora slutsatser hade dragits angående 
modellernas pålitlighet och validitet. Som alternativ till dessa modeller presenterades en 
modell som tog större hänsyn till den tidigare missmatchning mellan urval och population. 
Zmijewski (1984) formulerade olika modeller baserade på urval som hade mellan 50% och 
4,8% bolag som hade inlett konkurs. Modellen som visade sig prestera bäst är den som 
byggdes på 4,8% konkursbolag, vilket antyder att Zmijewskis (1984) kritik var befogad. 
Zmijewskis modell har i flera senare studier använts som variabel för finansiell påfrestning 
eller sannolikhet för konkurs (se ex. Geiger och Raghunandan, 2002; Ruiz-Barbadillo, 2004; 
Sun, 2007; Svanberg och Öhman. 2014). Modellens utfall utgörs av en sannolikhet för 
fortlevnad, och Zmijewski (1984) använde själv en brytpunkt på 50% som indikator för om 
ett bolag skulle klassas som levnadsdugligt eller ej. Formeln lyder som nedan, och 
logaritmeras på samma sätt som Altmans Z’’-värde med skillnaden att Zmijewski-värdet förs 

 
12 Notera att detta är den ursprungliga varianten av Altman Z-score, och inte den vi testar i vår studie; Altman Z’’-score. 
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in i ekvationen som ett negativt värde för att i stället även här resultera i en sannolikhet för 
konkurs: 
 

Zmijewskis värde = - 4,336 - 4,513 (X1) + 5,679 (X2) + 0,004 (X3) 
 

Där:  
X1 = nettoresultat / totala tillgångar 
X2 = totala skulder / totala tillgångar 
X3 = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 

 

5.6.3 Sundgren & Svanström (2014b) 

Den tredje konkursprediktionsmodellen vi avser testa är Sundgren och Svanströms (2014b), 
vilken de presenterar i branschtidningen Balans. Enligt Sundgren och Svanström (2014b) 
lyckas denna modell bestående av fyra olika nyckeltal klassificera drygt 78% av både 
konkursbolag och fortlevare korrekt, på ett urval om 12 449 svenska bolag varav 7,7% (959) 
gått i konkurs13. Sundgren och Svanströms (2014b) modell, vars produkt vi kallar ’S&S-
värde’, ser ut som följande: 
 

S&S-värde = - 6,08339 - 1,08885 (X1) + 5,28383 (X2) + 0,14822 (X3) -0,07633 (X4) 
 

Där:  
X1 = resultat / summa tillgångar (justerat) 
X2 = summa skulder / summa tillgångar (justerat) 
X3 = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder (justerat) 
X4 = log summa tillgångar 

 
Modellen är således mycket lik Zmijewski (1984). Skillnaderna ligger i andra viktningar av 
nyckeltalen, en extra variabel samt justeringar av tre av nyckeltalen. Justeringen av 
resultat/summa tillgångar innebär kvadratroten ur absolutbeloppet och att variabeln blir 
negativ om resultatet var negativt. För summa skulder/summa tillgångar sätts ett tak på 1 
om skulderna överstiger tillgångarna, och för omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 
sätts ett tak på 2 om omsättningstillgångarna överstiger det dubbla värdet av kortfristiga 
skulder. 
 

 
13 Det framgår dock inte i artikeln om klassificeringarna kommer av enbart de fyra nyckeltalen, eller om ytterligare 

variabler som nämns i en fotnot i artikeln, leder till dessa andelar korrekta klassificeringar. Exempel på de variabler som 
nämns i fotnoten är bransch, revisorns kön och huruvida revisorn är auktoriserad eller ej. För vår jämförelse med Altman 

Z’’ och Zmijewski (1984) är vi, oavsett vilket, endast intresserade av formeln med de finansiella nyckeltalen. 
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5.6.4 Om beräkning av populationsförhållanden, brytpunkter och kostnader för 

missklassificeringar 

Den uppskattade proportionen av konkursbolag (fortlevare) i populationen är beräknad 
genom antalet konkurser (fortlevare) iakttagna år 2019 dividerat med den totala 
populationen av stressade företag med en årsredovisning år 2018. Populationen bestod av 
totalt 18 151 stressade bolag och vi delade upp populationen i K2- och K3-bolag genom att 
uppskatta dessa populationsstorlekar till samma förhållande som iakttogs mellan K2- och 
K3-bolag i det slumpmässiga urvalet av stressade fortlevande bolag. Det resulterade i en 
uppskattning om 8871 K2-bolag och 9280 K3-bolag. Med 195 konkurser bland K2-bolagen 
och 74 konkurser bland K3-bolagen uppskattar vi därför andelen stressade K2-bolag som går 
i konkurs (fortlever) det givna året till 2,2% (97,8%), respektive 0,8% (99,2%) för K3-
bolagen. Det är således dessa proportioner som EMC-beräkningarna baseras på. 
 
Hopwood et al. (1994) lyfter att många tidigare studier, precis som Zmijevskis (1984), hade 
klassat bolag som konkursmässiga vid ett tröskelvärde på 0,5. En brytpunkt vid 50% 
sannolikhet för konkurs antyder, givet att sannolikheten stämmer, att en felbedömning av ett 
konkursbolag är lika problematiskt som en felbedömning av ett icke konkursmässigt bolag. 
Som tidigare nämnt anser många forskare inom både fortlevnadsvarningar och 
konkursprediktion att en felbedömning av ett konkursbolag är allvarligare än en 
felbedömning av ett icke konkursmässigt bolag (Hopwood et al., 1994; Lai, 2009; Öhman et 
al., 2015). För att komma fram till brytpunkter där respektive modell och 
kostnadsförhållande bör resultera i en fortlevnadsvarning har vi därför använt oss av ett 
testurval bestående av konkurser och finansiellt stressade bolag från tidigare år (2013–
2016)14. Detta bestod av 87 fortlevare och 111 konkurser (K2-bolag) samt 72 fortlevare och 44 
konkurser (K3-bolag). Genom att på testurvalet uppskatta de brytpunkter för respektive 
modell som ger lägst EMC15, och sedan använda dessa brytpunkter för att skatta en funktion 
för justering av brytpunkterna beroende på kostnadsförhållandet i det huvudsakliga urvalet, 
stärks den externa validiteten. Då gör vi oss inte skyldiga till att optimera brytpunkten utifrån 
urvalet vi testar på, vilket naturligtvis hade gett bäst resultat för modellerna, men vilket 
samtidigt vore missvisande då man inte kan veta vilka dessa är innan konkurserna faktiskt 
har ägt rum. Brytpunkterna för respektive modell går att finna i Bilaga 3. Kostnaderna för 
typ 1-felen är 1, oavsett kostnadsförhållandet i uträkningen. För typ 2-felen justeras däremot 
kostnaden beroende på vilket kostnadsförhållande som antas. På så vis prissätts typ 2-felen 

 
14 Hopwood et al. (1994) föreslår en brytpunkt enligt (1/(1+kostnadsförhållandet)). I denna studie finner vi dock att 

modellerna inte är korrekt justerade och intervallen varierar mellan 0 och 1 (Altman), 0 och 0,23 (Sundgren och 
Svanströms modell) samt 0,6 och 1 (Zmijewskis modell), varpå vi inte anser det rättvisande för modellerna att justera 

brytpunkerna enligt Hopwood et als. (1994) metod. 
15 Detta gjordes i Microsoft Excel med hjälp av funktionen ’Solver’. 
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som en term av antal typ 1-fel, vilket reflekterar det antagande att typ 2-felen faktiskt är de 
mer kostsamma felen. 
 

5.6.5 ’Bootstrapping’-procedur för normalfördelning av EMC 

För att kunna se om skillnaderna i EMC-medelvärden är signifikanta behöver vi skapa 
normalfördelningar över dess spridning för varje testade kostnadsförhållande. Detta görs 
återigen med inspiration från Hopwood el al. (1994) och Sun (2007), som båda utförde 
’bootstrapping’-procedurer på deras modeller samt bedömningar. Då vi inte har använder 
oss av en egenskattad modell för denna hypotesprövning så gör vi endast denna procedur på 
bedömningsresultatet av revisorernas fortlevnadsvarningar, samt modellernas utfall. 
Proceduren utförs i Microsoft Excel enligt följande: 
 
Stressade bolag dras slumpmässigt ur urvalsgruppen med återläggning, så att samma bolag 
kan dras flera gånger. Vi drar lika många fortlevande respektive konkursbolag som ingick i 
urvalsgruppen så att alla klassificeringar baserades på lika stora grupper med samma andel 
konkurser och fortlevare. Den slumpmässiga gruppen av bolag ligger sedan till grund för att 
beräkna nya sannolikheter för båda typerna av felbedömning. De beräknade sannolikheterna 
för felbedömningarna resulterar i ett nytt EMC-värde och detta noteras för varje 
kostnadsförhållande som ingår i studien innan en ny dragning av bolag genomfördes. Denna 
procedur upprepas 1000 gånger för att åstadkomma en normalfördelning av EMC-värdena, 
samt konfidensintervall över dessas förväntade medelvärden för varje kostnadsförhållande, 
så att vi med statistisk säkerhet kan jämföra de tre konkursprediktionsmodellernas precision 
med precisionen i de svenska revisionernas fortlevnadsvarningar. 
 

5.6.6 Parvisa jämförelser mellan revisorer och modeller 

Efter att medelvärden slagits fast gör vi även parvisa analyser av revisorernas bedömningar 
och de modeller som presterar bäst i respektive urval, och också detta mot bakgrund av den 
empiriska metoden i Hopwood et al. (1994). På så sätt kan vi, utöver den förväntade 
kostnaden för bedömningarna, även slå fast i vilken utsträckning revisorer överträffar 
modeller sett till antalet bedömningar, och tvärtom. Då vi genererar 1000 olika urval som 
modeller och revisorer testas på kan vi kartlägga hur många procent av gångerna 
revisorernas EMC-värden är lägre än modellernas, och vice versa, för att på så sätt få en 
starkare analys än genom enbart konfidensintervall för medelvärden. Detta är viktigt då 
variansen kan antas skilja sig åt mellan respektive bedömare, och därmed att ett lägre 
medelvärde inte nödvändigtvis behöver betyda statistiskt signifikant bättre bedömningar vid 
parvisa jämförelser.  
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Så sammanfattningsvis, för att pröva hypotes 2 kommer modellernas och revisorernas 
konkursklassificeringar kartläggas, och utifrån detta EMC-värden beräknas och jämföras, för 
att sedan besvara frågan om huruvida revisorers EMC-värden skiljer sig från 
konkursrepdiktionsmodellers, och därigenom vilka som gör minst kostsamma bedömningar 
gällande konkursbolag. 
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6 Analys & empiri 

6.1 Analysmetod 

Dataanalysen för hypotes 1 genomfördes i SPSS och består av beskrivande statistik, 
korrelationsmatris samt logistiska regressionsmodeller för respektive urval för K2 och K3. 
En korstabellsanalys genomfördes även för att se antalen typ 1-fel i urvalen. Dataanalysen för 
hypotes 2 genomfördes till stor del i Microsoft Excel, och genom en ‘bootsrapping’-procedur 
genererades 1000 olika EMC-värden för respektive modell och revisorer i de båda urvalen 
vid samtliga kostnadsförhållanden. Men även denna data behandlades sedan i SPSS. Genom 
t-tester beräknades 95-procentiga konfidensintervall för medelvärdet av respektive EMC, 
och utifrån dessa kan sedan konstateras om EMC-värden skiljer sig åt mellan revisorer och 
modeller med hög statistisk signifikans. En bilaga över samtliga t-tester av 
konfidensintervallen för EMC-värden finns i Bilaga 2. Vidare har parvisa jämförelser gjorts 
mellan revisorers bedömningar och de modeller som presterat bäst på respektive urval på 
samtliga kostnadsförhållanden, för att med statistisk säkerhet kunna avgöra om revisorer 
eller modeller gör bättre bedömningar. Normalfördelningskurvor för EMC-värden från 
jämförelserna finns i Bilaga 4. 
 

6.2 K2-bolag 

6.2.1 Beskrivande statistik 

Tabell 3: beskrivande statistik K2-bolag 

Variabler Minimum Maximum Medelvärde St. avvikelse 

Konkurs 0 (Nej) 1 (Ja) 0,597 0,491 

Fortlevnadsvarning 0 (Nej) 1 (Ja) 0,145 0,352 

Årets resultat/Totala tillgångar -2,0239 1,0198 -0,1013 0,3373 

Omsättningstillgångar/Nettoomsättning 0,0160 5,0891 0,3184 0,4569 

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 0,0570 7,4472 1,1305 0,7193 

Omsättningstillgångar/Totala tillgångar 0,0224 1,0000 0,7310 0,2716 

Kassa/Totala tillgångar 0,0000 0,8923 0,1132 0,1578 

Långfristiga skulder/Totala tillgångar 0,0000 3,3937 0,1836 0,2834 

log Nettoomsättning 4,7958 11,9746 9,7846 0,8166 

Balanserad vinst/Totala tillgångar -12,8986 1,1985 -0,0073 1,0253 

Kontrollbalanssituation 0 (Nej) 1 (Ja) 0,212 0,41 

n = 325     
 
I tabell 3 ges beskrivande statistik över variablerna i regressionsmodellerna för K2-bolagen. 
Urvalet består av 194 konkursbolag (59,7%) och 131 överlevande bolag (40,3%). 69 av dessa 
var i en kontrollbalanssituation och 47 av dem hade en fortlevnadsvarning, vilket motsvarar 
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21,2% respektive 14,5%. Nyckeltalet balanserad vinst/totala tillgångar förefaller ha störst 
spridning, och tillsammans med årets resultat/totala tillgångar är detta det enda nyckeltalet 
med negativt medelvärde. Detta är logiskt då negativa tillgångar eller negativa skulder torde 
vara mycket sällsynt, vilket vore en förutsättning för negativa värden på de andra nyckeltalen. 
Kassan som andel av totala tillgångar är i snitt 11,32% i urvalet, och omsättningstillgångarna 
som andel av totala tillgångar i snitt 73,1%. Det senare betyder omvänt att endast en fjärdedel 
av ett bolags tillgångar utgörs av anläggningstillgångar, vilket kan tänkas ha att göra med de 
schablonmässiga avskrivningsregler K2-regelverket påbjuder. Detta torde leda till att 
anläggningstillgångar snabbare försvinner ur balansräkningen, än om bolaget hade valt att 
redovisa enligt K3. Att omsättningstillgångarnas förhållande till kortfristiga skulder är större 
än 1 tyder på att bolagen i urvalet i genomsnitt haft ett positivt rörelsekapital. Långfristiga 
skulder som andel av totala tillgångar uppgår i urvalet till 18,5%.  
 

6.2.2 Bivariat analys 

För bivariat analys upprättades en Pearson korrelationsmatris, se tabell 5. Detta dels för att 
undersöka bivariata samband, men även för att kontrollera för multikolinearitet. Enligt 
Djurfeldt et al. (2018) är korrelationer över 0,8–0,9 problematiska. Det högsta värdet i K2-
matrisen uppgår till 0,642 och finns mellan ‘fortlevnadsvarning’ och 
‘kontrollbalanssituation’. Detta bedöms ej vara problematisk för den multivariata analysen. 
Betydelsen av denna relativt höga korrelation är dock intressant då det kan tyda på att 
revisorer i hög grad fattar beslut om att utfärda en fortlevnadsvarning på basis av om en 
kontrollbalanssituation föreligger, eller mer precist; om bolaget förbrukat mer än halva sitt 
aktiekapital. ‘Fortlevnadsvarning’ har starkast korrelation med konkurs (0,267) följt av 
‘kontrollbalanssituation’ (0,258) samt ‘omsättningstillgångar/kortfristiga skulder’ (-0,257). 
Men även ‘årets resultat/totala tillgångar’, ’omsättningstillgångar/nettoomsättning’ och 
’balanserad vinst/totala tillgångar’ visar på signifikanta samband med konkurs. Sett som en 
typ av ett finansiellt nyckeltal är fortlevnadsvarningen därmed den starkaste indikatorn på 
hot mot bolagets fortlevnad, om än med liten marginal mot om kontrollbalanssituation 
föreligger; eller kritiskt låga omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. En 
korstabellsanalys (tabell 4) visar att antalet typ 1-fel i K2-urvalet uppgår till 4, således 8,5% 
av alla 47 fortlevnadsvarningar i urvalet. 
 

Tabell 4: korstabellsanalys för ’konkurs’ och ’fortlevnadsvarning’ K2 

    Fortlevnadsvarning     
    0 1 Totalt % korrekt 

Konkurs 
0 127 4 131 96,95% 

1 151 43 194 22,16% 

Totalt   278 47 325   
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Tabell 5: Pearson-korrelationsmatris K2-
bolag 
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Konkurs 1           

Årets resultat/Totala tillgångar -.186** 1          

Omsättningstillgångar/Nettoomsättning -.187** -0,054 1         

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder -.257** .132* .476** 1        

Omsättningstillgångar/Totala tillgångar .143** -.124* .125* .395** 1       

Kassa/Totala tillgångar -0,096† 0,075 -0,001 .140* .228** 1      

Långfristiga skulder/Totala tillgångar -0,020 0,038 0,013 -0,038 -.298** -.239** 1     

log Nettoomsättning 0,018 .116* -.300** 0,024 -0,018 -0,103† -0,043 1    

Balanserad vinst/Totala tillgångar -.109* -.137* 0,081 .211** -0,035 0,025 -.673** 0,092† 1   

Kontrollbalanssituation .258** -.404** -0,064 -.221** .186** -0,063 0,080 -0,057 -.168** 1  

Fortlevnadsvarning .267** -.281** -0,056 -.194** 0,074 -0,101† .123* 0,005 -.168** .642** 1 

**. Signifikant korrelation på 0.01-nivå (dubbelsidigt konfidensintervall)                 

*. Signifikant korrelation på 0.05-nivå (dubbelsidigt konfidensintervall)                 

†. Signifikant korrelation på 0.10-nivå (dubbelsidigt konfidensintervall)         
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Tabell 6: regressionsmodeller K2-bolag 

                

Modell 1 
                  

B  S.E. Sig. Exp(B)   

Modell 2 
B S.E. Sig. Exp(B) 

            Fortlevnadsvarning 1,557 0,638 0,015 4,744 

Årets resultat/Totala tillgångar -0,864 0,571 0,130 0,421   Årets resultat/Totala tillgångar -0,834 0,570 0,144 0,434 

Omsättningstillgångar/Nettoomsättning -1,268 0,654 0,052 0,281   Omsättningstillgångar/Nettoomsättning -1,271 0,675 0,060 0,281 

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder -1,299 0,415 0,002 0,273   Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder -1,291 0,421 0,002 0,275 

Omsättningstillgångar/Totala tillgångar 2,752 0,805 0,001 15,676   Omsättningstillgångar/Totala tillgångar 2,800 0,821 0,001 16,450 

Kassa/Totala tillgångar -1,419 0,893 0,112 0,242   Kassa/Totala tillgångar -1,277 0,893 0,153 0,279 

Långfristiga skulder/Totala tillgångar 0,056 0,960 0,954 1,057   Långfristiga skulder/Totala tillgångar 0,021 0,990 0,983 1,021 

log Nettoomsättning -0,003 0,180 0,988 0,997   log Nettoomsättning -0,029 0,183 0,873 0,971 

Balanserad vinst/Totala tillgångar -0,082 0,361 0,820 0,921   Balanserad vinst/Totala tillgångar -0,066 0,365 0,856 0,936 

Kontrollbalanssituation 0,633 0,407 0,120 1,883   Kontrollbalanssituation -0,035 0,471 0,941 0,966 

Konstant 0,245 1,834 0,894 1,278   Konstant 0,419 1,853 0,821 1,521 

Modell Chi-2 72,531 ***       Modell Chi-2 79,599 ***     

% korrekta klassificeringar, naiv modell 59,70%         % korrekta klassificeringar, naiv modell 59,70%       

% korrekta klassificeringar 70,20%         % korrekta klassificeringar 70,80%       

Nagelkerke's R2 0,270         Nagelkerke's R2 0,293       

Feta kursiverade värden är signifikanta på nivå 0,01, 0,05 eller 0,10.               
n = 325        
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6.2.3  Multivariat analys 

Tabell 6 visar våra två logistiska regressionsmodeller med ‘konkurs’ som beroende variabel 
för K2-bolagen. Modell 1 är utan variabeln ‘fortlevnadsvarning’ och modell 2 är med 
‘fortlevnadsvarning. Resultaten indikerar att revisorers fortlevnadsbedömningar har 
inkrementell förklarning bortom finansiella nyckeltal, och ‘fortlevnadsvarning’ har ett odds-
ratio på 4,744 med en signifikansnivå på 0,015. Detta innebär att ett bolag med en 
fortlevnadsvarning löper nästan 5 gånger så stor risk att gå i konkurs som ett bolag som inte 
har en fortlevnadsvarning. Noterbart är även att signifikansnivån på variabeln 
‘kontrollbalanssituation’ kraftigt försämras när ‘fortlevnadsvarning’ tas med i modellen. Av 
nyckeltalen är de som relaterar till omsättningstillgångar signifikanta på åtminstone 10%. 
Procenten korrekta klassificeringar i modellen som helhet ökar dock endast med 0,6%, och 
Nagelkerke’s R2 med 0,023 från 0,27 till 0,293. Utifrån Djurfeldt och Bahrmark (2009 s. 
137) kan detta Nagelkerke’s R2-värde uttryckas som att 29,3% ”av den totala informationen 
kan föras tillbaka på” de tio variablerna i modellen. Sammantaget visar skillnaderna mellan 
modell 1 och modell 2 att ’fortlevnadsvarning’ som variabel inte har någon större påverkan 
på frekvensen av korrekta klassificeringar, men hjälper till med att åstadkomma en starkare 
modell. Att nyckeltalen i sig endast har ett Nagelkerke’s R2 på 27% vittnar om en begränsning 
av nyckeltalens förmågor att förklara konkurser, och att över 70% av förklaringen återfinns 
bortom dessa. Men, samtidigt att revisorernas professionella bedömningar inte bidrar med 
mycket förklaring utöver nyckeltalen. Sammantaget ger resultaten ett svagt stöd för hypotes 
1 för K2-bolagen; att fortlevnadsvarningar har inkrementell förklaring av konkurser utöver 
finansiella nyckeltal.  
 

6.3 K3-bolag 

Tabell 7: beskrivande statistik K3-bolag 

Variabler Minimum Maximum Medelvärde St.avvikelse 
Konkurs 0 (Nej) 1 (Ja) 0,3510 0,4780 

Fortlevnadsvarning 0 (Nej) 1 (Ja) 0,1180 0,3240 

Årets resultat/Totala tillgångar -3,4840 0,3311 -0,1499 0,3959 

Omsättningstillgångar/Nettoomsättning 0,0639 12,2319 0,6860 1,4112 

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 0,1515 7,2919 1,3072 1,0968 

Omsättningstillgångar/Totala tillgångar 0,0643 1,0000 0,6759 0,2514 

Kassa/Totala tillgångar -0,0976 0,7965 0,0821 0,1360 

Långfristiga skulder/Totala tillgångar 0,0000 1,0339 0,1321 0,2031 

log Nettoomsättning 7,3415 14,0949 11,0227 1,3091 

Balanserad vinst/Totala tillgångar -4,4731 1,5381 -0,0166 0,6898 

Kontrollbalanssituation 0 (Nej) 1 (Ja) 0,1230 0,3290 

n = 211     
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6.3.1 Beskrivande statistik 

I tabell 7 ges beskrivande statistik över variablerna i regressionsmodellerna för K3-bolagen. 
Urvalet består av 74 konkursbolag (35,1%) och 137 överlevande bolag (64,9%). 26 av dessa 
var i en kontrollbalanssituation och 25 av dem hade en fortlevnadsvarning, vilket motsvarar 
12,3% respektive 11,8%. Det var således färre bolag i K3-urvalet än i K2-urvalet både i en 
kontrollbalanssituation och med fortlevnadsvarning. I likhet med K2-urvalet är dock ’årets 
resultat/totala tillgångar’ samt ’balanserad vinst/totala tillgångar’ de nyckeltal som visar på 
negativa medelvärden. Även här visar omsättningarnas andel av de totala tillgångarna på ett 
värde över 1, vilket indikerar ett positivt rörelsekapital hos bolagen i snitt. Kassans andel av 
totala tillgångar är något mindre här (8,21%) än i K2-urvalet, och likaså 
omsättningstillgångarna i förhållande till de totala tillgångarna (67,59%). Det senare är 
förväntat med tanke på de tidigare nämnda skillnaderna i avskrivningsmetoder för de båda 
regelverken; möjligen kunde man föreställt sig att skillnaden skulle vara ännu större. 
Långfristiga skulder i förhållande till totala tillgångar är för K3-bolagen drygt fem 
procentenheter mindre (13,21%) än hos K2-bolagen, och störst standardavvikelse eller 
variation, finns i nyckeltalet ‘omsättningstillgångar/nettoomsättning’. 
 

6.3.2 Bivariat analys 

En korrelationsmatris för K3-bolagen ges i tabell 9. Det högsta värdet i K3-matrisen är mellan 
‘omsättningstillgångar/kortfristiga skulder’ och ‘kassa/totala tillgångar’, och uppgår till 
0,489. Således föreligger inte heller i denna modell något problem med multikolinearitet 
bland variablerna, utifrån Djurfeldt et al. (2018). Bland K3-bolagen i vårt urval finns ett 
starkare samband mellan ‘kontrollbalanssituation’ och konkurs än ‘fortlevnadsvarning’ och 
konkurs, 0,419 respektive 0,314. Av nyckeltalen är ‘årets resultat/totala tillgångar’ starkast 
associerat med konkurs med en korrelation på -0,288. En korstabellsanalys (tabell 8) gjordes 
även mellan ’konkurs’ och ’fortlevnadsvarning’, vilken visar att antalet typ 1-fel i K3-urvalet 
uppgår till 6, således 24% av alla 25 fortlevnadsvarningar i urvalet. 
 

Tabell 8: korstabellsanalys för ’konkurs’ och ’fortlevnadsvarning’ K3 

    Fortlevnadsvarning    

    0 1 Totalt % korrekt 

Konkurs 
0 131 6 137 95,62% 

1 55 19 74 25,68% 

Totalt   186 25 211   
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Tabell 9: Pearson-korrelationsmatris K3-bolag 
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Konkurs 1           

Årets resultat/Totala Tillgångar -.288** 1          

Omsättningstillgångar/Nettoomsättning 0,012 -0,044 1         

Omsättningstillgångar/Kortfristiga Skulder -.234** 0,080 .158* 1        

Omsättningstillgångar/Totala Tillgångar 0,068 -0,004 -.168* .259** 1       

Kassa/Totala tillgångar -.213** -0,041 0,100 .489** 0,133† 1      

Långfristiga skulder/Totala tillgångar 0,045 -0,020 -0,050 -0,002 -.377** -0,086 1     

log Nettoomsättning -0,034 .163* -.373** -.145* .193** -.142* -0,087 1    

Balanserad vinst/Totala tillgångar 0,077 0,043 -0,050 0,039 .148* -.197** -.324** .255** 1   

Kontrollbalanssituation .419** -.340** -0,071 -.183** 0,080 -0,107 0,025 -.158* -0,059 1  

Fortlevnadsvarning .314** -.183** .192** -0,059 -0,118† 0,029 .158* -.144* -0,087 .353** 1 

**. Signifikant korrelation på 0.01-nivå (dubbelsidigt konfidensintervall) 

*. Signifikant korrelation på 0.05-nivå (dubbelsidigt konfidensintervall) 

†. Signifikant korrelation på 0.10-nivå (dubbelsidigt konfidensintervall) 
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Tabell 10: regressionsmodeller K3-bolag 

              

Modell 1 
          

Modell 2 
        

B S.E. Sig. Exp(B)   B S.E. Sig. Exp(B) 
            Fortlevnadsvarning 1,738 0,707 0,014 5,685 

Årets resultat/Totala tillgångar -2,294 0,783 0,003 0,101   Årets resultat/Totala tillgångar -2,177 0,799 0,006 0,113 

Omsättningstillgångar/Nettoomsättning 0,122 0,125 0,329 1,130   Omsättningstillgångar/Nettoomsättning 0,033 0,132 0,801 1,034 

Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder -1,338 0,512 0,009 0,262   Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder -1,322 0,532 0,013 0,267 

Omsättningstillgångar/Totala tillgångar 2,668 1,024 0,009 14,414   Omsättningstillgångar/Totala tillgångar 2,894 1,072 0,007 18,058 

Kassa/Totala tillgångar -2,509 1,948 0,198 0,081   Kassa/Totala tillgångar -3,036 2,021 0,133 0,048 

Långfristiga skulder/Totala tillgångar 2,669 1,253 0,033 14,420   Långfristiga skulder/Totala tillgångar 2,464 1,287 0,056 11,753 

log Nettoomsättning -0,035 0,162 0,830 0,966   log Nettoomsättning -0,069 0,167 0,681 0,933 

Balanserad vinst/Totala tillgångar 1,043 0,458 0,023 2,837   Balanserad vinst/Totala tillgångar 1,060 0,478 0,027 2,887 

Kontrollbalanssituation 2,493 0,758 0,001 12,102   Kontrollbalanssituation 2,174 0,797 0,006 8,790 

Konstant -1,394 1,925 0,469 0,248   Konstant -1,186 1,985 0,550 0,305 

Modell Chi-2 74,948 ***       Modell Chi-2 81,451 ***     

% korrekta klassificeringar, naiv modell 64,90%         % korrekta klassificeringar, naiv modell 64,90%       

% korrekta klassificeringar 77,30%         % korrekta klassificeringar 76,80%       

Nagelkerke's R2 0,412         Nagelkerke's R2 0,441       

Feta kursiverade värden är signifikanta på nivå 0,01, 0,05 eller 0,10.  
        

n = 211          
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6.3.3 Multivariat analys 

Tabell 10 visar våra två logistiska regressionsmodeller med ‘konkurs’ som beroende variabel 
för K3-bolagen. Modell 1 är utan den oberoende variabeln ‘fortlevnadsvarning’ och modell 2 
är med ‘fortlevnadsvarning, på samma sätt som K2-modellerna. Resultaten indikerar även 
här att revisorers fortlevnadsbedömningar har inkrementell förklarning bortom finansiella 
nyckeltal, och ‘fortlevnadsvarning’ har ett odds-ratio på 5,685 med en signifikansnivå på 
0,014. Ett bolag med en fortlevnadsvarning löper därmed mer än 5 gånger så stor risk att gå 
i konkurs som ett bolag som inte har en fortlevnadsvarning. Till skillnad från modell 2 för 
K2-bolagen har dock variabeln ‘kontrollbalanssituation’ här både ett högre odds-ratio 
(8,790) och högre signifikansnivå (0,006) än ‘fortlevnadsvarning’ (5,685; 0,014). Ett bolag 
som är i en kontrollbalanssituation löper således nära 9 gångar så hög risk för konkurs än ett 
bolag som inte kan sägas vara i en kontrollbalanssituation. Av nyckeltalen är de som relaterar 
till omsättningstillgångar signifikanta på åtminstone 10%. Procenten korrekta 
klassificeringar i modell 2 som helhet minskar, något överraskande, med 0,5% även om 
modellen stärks med en ökning av Nagelkerke’s R2 på 0,029; från 0,412 till 0,441. I modell 
2 kan således 44,1% av den totala informationen förklaras av variablerna i modellen (se 
Djurfeldt och Bahrmark, 2009 s. 137). Värt att notera är den stora skillnaden i Nagelkerke’s 
R2 mellan modellerna på K2-urvalet och K3-urvalet. Samma nyckeltal har använts i båda 
modellerna, men ger betydligt bättre förklaringsgrad för K3-bolagen. Detta tyder på att 
användandet av K3 genererar bättre räkenskaper som mer rättvisande reflekterar bolagets 
situation. Dock lyckas inte denna förklara mer än strax över 40%, vilket liksom i föregående 
regressionsmodell tyder på begränsningar i nyckeltalens prediktionsförmåga. Sammantaget 
ger resultaten också svagt stöd för hypotes 1 även för K3-bolagen; att fortlevnadsvarningar 
och revisorers professionella bedömningar har inkrementell förklaring av konkurser utöver 
finansiella nyckeltal. 
 

6.4 EMC K2-bolag 

De observerade EMC-värdena för revisorer och modeller för K2-bolagen visas i tabell 11. 
Genom bootsrapping och generering av 1000 olika EMC-värden har 95-procentiga 
dubbelsidiga konfidensintervall konstaterats för respektive medelvärde, och skillnaderna är 
signifikanta på denna nivå. Över lag lyckas, som tabell 11 visar, revisorerna korrekt 
klassificera 22,16% av konkurserna bland de finansiellt stressade K2-bolagen, och 96,95% av 
de fortlevande bolagen. I termer av fel kan detta i stället uttryckas som att revisorerna gör sig 
skyldiga till 77,84% möjliga typ 2-fel samt 3,05% typ 1-fel. Vid kostnadsförhållande 1:1 – 30:1 
ger revisorernas klassificeringar lägst EMC, men därefter tar modellerna över. Zmijewskis 
modells observerade EMC är något lägre än den för Sundgren och Svanströms modell vid 
förhållandena 40:1 och 50:1, men skillnaden är inte statistiskt signifikant (se Bilaga 2 för 
konfidensintervallen).
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Tabell 11: EMC K2-bolag 

 

K2 Zmijewski Altman Z’’ Sundgren & Svanström Svenska Revisorer 
 % Rätt    % Rätt    % Rätt    % Rätt  

Kostnadsförhållande EMC Konkurser Fortlevare EMC Konkurser Fortlevare EMC Konkurser Fortlevare EMC Konkurser Fortlevare 
EMC utan 

varningar 16 

1:1 0,0682 27,32% 94,66% 0,0618 22,68% 95,42% 0,0836 25,26% 93,13% 0,0470 22,16% 96,95% 0,0220 

10:1 0,2519 32,99% 89,31% 0,2167 25,26% 94,66% 0,2685 28,87% 88,55% 0,2011 22,16% 96,95% 0,2200 

20:1 0,4407 42,27% 80,92% 0,3766 26,29% 94,66% 0,4403 35,57% 83,97% 0,3723 22,16% 96,95% 0,4400 

30:1 0,5878 56,19% 69,47% 0,5509 27,84% 92,37% 0,5547 45,36% 80,15% 0,5436 22,16% 96,95% 0,6600 

40:1 17 0,6932 69,59% 56,49% 0,6990 29,90% 91,60% 0,6952 51,55% 72,52% 0,7148 22,16% 96,95% 0,8800 

50:1 18 0,7440 77,84% 48,85% 0,8530 31,96% 89,31% 0,7514 64,95% 62,60% 0,8860 22,16% 96,95% 1,1000 

60:1 0,7660 86,08% 40,46% 0,9930 36,08% 84,73% 0,7344 78,87% 53,44% 1,0573 22,16% 96,95% 1,3200 

70:1 0,8083 89,69% 33,59% 1,0494 54,64% 64,12% 0,7882 87,11% 39,69% 1,2285 22,16% 96,95% 1,5400 

80:1 0,8362 92,78% 27,48% 1,1492 54,64% 64,12% 0,8613 94,33% 22,14% 1,3998 22,16% 96,95% 1,7600 

90:1 0,9193 92,78% 20,61% 1,2490 54,64% 64,12% 0,8738 94,33% 22,14% 1,5710 22,16% 96,95% 1,9800 

100:1 0,9421 94,85% 15,27% 1,3488 54,64% 64,12% 0,8862 94,33% 22,14% 1,7422 22,16% 96,95% 2,2000 

Fet kursiverad EMC innebär lägst medelvärde på 0,05 signifikansnivå.             

 
  

 
16 Vi väljer att även ha med en kolumn för EMC-värden då inga varningar utfärdats.  

17 Zmijewskis EMC-värden och SunSvans EMC-värden är lägre än revisorers och Altman Z’’, men skillnaden dem emellan är inte signifikant på nivå 0,05. 

18 Se fotnot 17. 
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Vidare är Sundgren och Svanströms modell den som ger lägst EMC på för samtliga 
förhållanden från 60:1 till 100:1, med undantag för 80:1 då Zmijewskis modell ger lägst EMC. 
Revisorernas låga EMC vid de lägre kostnadsförhållandena beror på att kostnaden för typ 1-
fel värderas relativt högt och de endast begår 3,05% av de möjliga typ 1-felen. Antas typ 2-
felen mer kostsamma ger dock samtliga modeller lägre EMC-värden än revisorerna. 
Modellernas lägre EMC-värden styrs just av andelen konkurser som identifieras, och på 
förhållanden över 50:1 har både Zmijewskis och Sundgren och Svanströms modeller gjort sig 
skyldiga till mer än 50% av de möjliga typ 1-felen. Detta skiljer sig därmed avsevärt ifrån hur 
revisorerna gör sina fortlevnadsbedömningar. Altman Z’’ har å andra sidan genomgående 
tyngden på bedömning av fortlevarna och klassificerar majoriteten av dessa korrekt, vilket 
gör dessa klassificeringar mer i linje med revisorernas även på de högre 
kostnadsförhållandena. Brytpunkterna för när Zmijewskis modell ska klassificera ett bolag 
som konkursmässigt pendlar mellan sannolikheterna 93% och 16% beroende på 
kostnadsförhållande. För Altman Z’’ är motsvarande siffor mellan 62% och 3%, och för 
Sundgren och Svanströms modell mellan 26% och 3%. Samtliga brytpunkter finns i Bilaga 3. 
 
Resultaten indikerar att vår nollhypotes för hypotes 2 kan förkastas för vissa 
kostnadsförhållanden, och bekräftas för andra. Vid kostnadsförhållanden mellan 1:1 och 30:1 
ger svenska revisorers professionella bedömningar lägre EMC än 
konkursprediktionsmodellers för K2-bolag.  När typ 2-felen blir dyrare är det dock i stället 
konkursprediktionsmodeller som åstadkommer lägst EMC-värden, dvs. på 
kostnadsförhållanden mellan 40:1 och 100:1. 
 

6.5 EMC K3-bolag 

De observerade EMC-värdena för revisorer och modeller för K3-bolagen visas i tabell 12. 
Revisorerna visar sig identifiera runt 3 procentenheter fler konkurser, men strax under 1 
procentenhet färre fortlevare än i K2-urvalet. Här åstadkommer modellerna mindre 
kostsamma klassificeringar på samtliga kostnadsförhållanden. Zmijewskis modell ger lägst 
EMC-värden på kostnadsförhållanden mellan 1:1 och 60:1 medan Altman Z’’ ger lägst EMC-
värden på kostnadsförhållanden 70:1 upp till 100:1. Revisorernas EMC-värden är dock lägre 
än Sundgren och Svanströms modells för alla kostnadsförhållanden utom 1:1 och 10:1. Om 
brytpunkten för Sundgren och Svanströms modell vid 10:1 (23%) varit konstant över alla 
kostnadsförhållanden hade dock samtliga EMC-värden varit lägre än revisorernas, då 
korrekt klassificerade fortlevare är lika många (95,62%), men korrekt klassificerade 
konkurser av modellen betydligt fler (33,78% jämfört med 26,68%). Detta illustrerar hur 
viktig brytpunkten kan vara för modellernas klassificeringar, och samtidigt problematiken 
med att optimera denna utifrån urvalet man testar på. Värt att notera är även att både 
Zmijewskis modell och Altman Z’’ behåller tyngden på de fortlevande bolagen, och är mer 
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Tabell 12: EMC K3-bolag 

 
 

K3 Zmijewski Altman Z’’ Sundgren & Svanström Svenska Revisorer 
 % Rätt    % Rätt    % Rätt    % Rätt  

Kostnadsförhållande EMC Konkurser Fortlevare EMC Konkurser Fortlevare EMC Konkurser Fortlevare EMC Konkurser Fortlevare 
EMC utan 

varningar 19 

1:1 0,0080 0,00% 100,00% 0,0647 14,86% 94,16% 0,0202 28,38% 98,54% 0,0494 25,68% 95,62% 0,0080 

10:1 0,0855 20,27% 97,81% 0,1373 18,92% 92,70% 0,0964 33,78% 95,62% 0,1029 25,68% 95,62% 0,0800 

20:1 0,1342 29,73% 97,81% 0,2080 24,32% 91,24% 0,1697 39,19% 92,70% 0,1624 25,68% 95,62% 0,1600 

30:1 0,1911 32,43% 97,08% 0,2725 25,68% 90,51% 0,2448 43,24% 89,05% 0,2218 25,68% 95,62% 0,2400 

40:1 0,2453 39,19% 94,89% 0,3233 28,38% 90,51% 0,3324 52,70% 81,75% 0,2813 25,68% 95,62% 0,3200 

50:1 0,3030 40,54% 93,43% 0,3770 31,08% 89,78% 0,4228 59,46% 73,72% 0,3407 25,68% 95,62% 0,4000 

60:1 0,3334 48,65% 91,24% 0,3883 43,24% 88,32% 0,5394 67,57% 61,31% 0,4002 25,68% 95,62% 0,4800 

70:1 0,4238 54,05% 83,21% 0,4097 52,70% 85,40% 0,6497 78,38% 46,72% 0,4597 25,68% 95,62% 0,5600 

80:1 0,4809 55,41% 80,29% 0,4610 67,57% 74,45% 0,7484 90,54% 30,66% 0,5191 25,68% 95,62% 0,6400 

90:1 0,5186 62,16% 75,18% 0,4869 67,57% 74,45% 0,7560 90,54% 30,66% 0,5786 25,68% 95,62% 0,7200 

100:1 0,5743 63,51% 71,53% 0,5129 67,57% 74,45% 0,7636 90,54% 30,66% 0,6380 25,68% 95,62% 0,8000 

Fet kursiverad EMC:s innebär lägst medelvärde på 0,05 signifikansnivå.              

 
19 På samma sätt som i tabell 11 väljer vi att även ha med en kolumn för EMC-värden då ingen varning utfärdas. 
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restriktiva med att konkursklassa än för K2-bolagen. Därmed ligger dessa klassificeringar mer i 
linje med revisorernas bedömningar. Zmijewskis modell lyckas göra korrekta klassificeringar för 
mellan 30 – 50% av konkursbolagen, men samtidigt släppa igenom över 90% av de fortlevande 
bolagen, vilket i sammanhanget får ses som imponerande. Brytpunkten för dessa klassificeringar 
är mellan 94% – 81%. Det faktum att modellerna presterar bättre på K3-bolagen knyter an till det 
som regressionsmodellerna för hypotes 1 visar, nämligen att nyckeltalens prediktionsförmåga ökar 
när redovisningen blir mer avancerad. Mer sofistikerade räkenskaper ser således ut att underlätta 
för både modeller och revisorer. 
 
En ytterligare intressant aspekt är att Zmijewskis modell åstadkommer lägst EMC genom att inte 
konkursklassa något av bolagen vid kostnadsförhållande 1:1, vilket illustrerar det faktum att 
konkurser är mycket sällan förekommande sett till hela populationen, och att majoriteten av 
varningarna som ges är felaktiga. Resultaten visar att för K3-bolag kan hypotes 2 förkastas helt och 
hållet; revisorers professionella bedömningar ger inte signifikant lägre kostnader för 
missklassificeringar än ett fullständigt förlitande på konkursprediktionsmodellers utfall över något 
av kostnadsförhållandena mellan 1:1 och 100:1.  
 

6.6 Parvisa jämförelser mellan revisorer och modeller 
Vårt sista steg analysen består i att jämföra den modell från respektive urval som presterar bäst, 
och mer detaljerat undersöka EMC-värden för respektive modell och revisorer. Detta för att ta reda 
på om konkursprediktionsmodellernas klassificeringar med statistisk signifikans överträffar 
revisorernas bedömningar sett till antalet, eller vice versa. För K2-bolagen innebär detta en 
jämförelse mellan revisorer och Sundgren och Svanströms modell, och för K3-bolagen Zmijewskis 
modell. Genom 1000 parvisa jämförelser baserade på samma slumpmässiga urval med 
återläggning har EMC-värdenas fördelning och överlappning jämförts mellan modellerna och 
revisorerna. Bilder på jämförelser mellan samtliga kostnadsförhållanden och revisorers och 
modellers EMC-distribution finns i Bilaga 4. 
 

6.6.1 K2- bolag; Sundgren och Svanströms modell vs. revisorer 

En noggrannare undersökning av EMC-värdena från revisorer och Sundgren och Svanströms 
modell visar att vid kostnadsförhållandena 1:1, 10:1 och 20:1 är revisorerna de som åstadkommer 
lägst EMC-värden vid 96,8%, 99,7% respektive 97,6% av alla parvisa jämförelser. Därmed kan 
revisorerna konstateras ge lägst EMC-värden vid dessa kostnadsförhållanden på 5% 
signifikansnivå. Vid kostnadsförhållandena 30:1 och 40:1 är fördelningen av EMC-värden betydligt 
jämnare, och här är EMC-värdena för revisorer lägst 61,2%, respektive 33,0% av gångerna. Här kan 
således skillnaderna mellan revisorer och modell inte sägas vara statistiskt signifikanta. Vid 
förhållande 50:1 till 100:1 ger Sundgren och Svanströms modell lägst EMC-värden på över 99% av 
alla jämförelser, och kan konstateras ge lägst EMC-värden på 1% signifikansnivå. Värt att ha i 
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åtanke är dock att den låga kostnaden för Sundgren och Svanströms modell, som tidigare nämnt, 
till största delen drivs av ett aggressivt klassande av konkurser, vilket framgår av tabell 11. Ovan, i 
figur 1, visas distributionen EMC-värdena vid kostnadsförhållandena 20:1 och 30:1 för K2-bolagen.  
 

 
Revisorer ger lägre EMC-värden, α = 0,033 Ej signifikant skillnad på EMC-värden 

 

Figur 1: EMC-värden från revisorers respektive Sundgren och Svanströms modell, K2-
bolag 

6.6.2 K3-bolag; Zmijewskis modell vs. revisorer 

Då Zmijewskis modell visade sig prestera bäst av modellerna på K3-bolagen är det den modell vi 
valt att ta vidare för en noggrannare analys i förhållande till revisorernas bedömningar. 
Medelvärdesanalysen av EMC visar på signifikant lägre medelvärden på 5 % signifikansnivå över 
samtliga kostnadsförhållanden. Parvisa jämförelser med revisorers bedömningar visar dock att 
Zmijewskis modell inte resulterar i lägre EMC än revisorerna på en signifikant majoritet av 
 

 
Ej signifikant skillnad på EMC-värden Zmijewskis modell ger lägre EMC-värden, α = 0,06 

 

Figur 2: EMC-värden från revisorers respektive Zmijewskis modell, K3-bolag 

 
dragningarna, annat än för kostnadsförhållandena 1:1 och 60:1. Även om modellen ger ett lägre 
medelvärde för EMC på 1000 jämförelser vid samtliga kostnadsförhållanden kan de inte statistiskt 
signifikant förväntas överträffa revisorerna mellan kostnadsförhållandena 10:1 och 100:1, med 
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undantag för 60:1, vid en enskild jämförelse. Ovan, i figur 2, visas distributionen av EMC-värden 
på kostnadsförhållandena 40:1 och 60:1 för K3-bolagen. 
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7 Diskussion & slutsats 

7.1 Diskussion 

Inledningsvis kan konstateras att det finns ett positivt samband mellan fortlevnadsvarningar och 
konkurser, och bolag som har fått en fortlevnadsvarning löper flera gånger så hög risk att gå i 
konkurs jämfört med bolag som inte har en fortlevnadsvarning. Detta stödjer att en revisors 
professionella bedömning att utfärda en fortlevnadsvarning är en god indikator på att ett bolag har 
allvarliga problem. Typ 2-felen kan konstateras vara något färre i vår studie än i tidigare studier i 
svensk kontext, (76,9% totalt för konkurser bland K2- och K3-bolag, jämfört med 81,9% i 
Sormunen et al. (2013) och 78,2% i Tagesson och Öhman (2015)), vilket möjligen tyder på en svag 
förbättring över tid såsom Sormunen et al. (2013) förutspår. Detta baseras dock på för få 
observationer och ger en för liten skillnad för att vara en definitiv bekräftelse på huruvida 
revisorerna kan sägas ha blivit mer träffsäkra gällande typ 2-fel över tid. Dessa tre mätningar 
baseras naturligtvis också på helt olika bolag, då samma bolag inte går i konkurs mer än en gång, 
och olika bolag får antas vara olika svårbedömda; således bör tidsaspekten tolkas med försiktighet.  
 
Resultaten i denna studie visar att svenska revisorer gör sig skyldiga till relativt få typ 1-fel och är, 
precis som Sormunen et al. (2013) och Tagesson och Öhman (2015) funnit, restriktiva med att ge 
ut fortlevnadsvarningar. Revisorernas klassificeringar i vår studie kan med försiktighet ställas i 
förhållande till revisorernas klassificeringar i Hopwood et al. (1994) och Carson et al. (2013), vilka 
båda görs i en amerikansk kontext. I dessa studier fångar revisorerna upp 43,2% respektive 60,1% 
av alla konkurser, samtidigt som 96,7% respektive 84,29% av fortlevande bolag bedöms korrekt av 
revisorerna. Om man utgår ifrån att det finns en allmän uppfattning om att revisorer är alltför 
restriktiva med fortlevnadsvarningar i Sverige, och finner amerikanska revisorers bedömningar 
mer tilltalande, framstår också ett fullständigt förlitande på utfallen från framför allt Zmijewskis 
modell som en enkel lösning på problemet med avseende på K3-bolag. Detta skulle innebära att 
man minskar typ 2-felen, men accepterar fler typ 1-fel. Det är dock viktigt att ta i beaktande att 
skillnaderna i EMC-värden mellan revisorerna och Zmijewskis modell inte kan konstateras 
statistisk signifikanta för K3-bolagen, även om Zmijewskis modell i majoriteten av fallen i vår 
studie åstadkommer en lägre EMC. 
 
Vidare visar vår studie likt tidigare litteratur, att fortlevnadsvarningar främst aktualiseras i 
samband med finansiell stress (Ruiz-Barbadillo et al., 2004), och att revisorer har svårt att 
identifiera konkursbolag i den icke-stressade populationen (Hopwood et al., 1994). Detta stödjs av 
det faktum att 86% av konkurserna i vårt urval uppfyller kriterierna för finansiell stress, samtidigt 
som endast 1 av de 44 (2,27%) icke-stressade bolagen som uteslöts hade en fortlevnadsvarning. Det 
icke-stressade bolaget med en fortlevnadsvarning hade enligt revisorn en osäker fordran på ett 
belopp av väsentlig betydelse, och skulle sannolikt ha klassats som stressat med rättvisande 
räkenskaper. Konkurser förefaller även i Sverige, i likhet med vad Hopwood et al. (1994) belyser, 
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vara ett sällsynt fenomen inom populationen finansiellt ansträngda bolag. Denna population 
uppskattas som stor (46,7% av samtliga bolag som uppfyllde våra kriterier), vilket indikerar att det 
på varje konkursbolag går ett stort antal bolag i liknande situation som inte går i konkurs. Således 
framstår det ganska naturligt att en revisor är restriktiv med att utfärda fortlevnadsvarningar, och 
det är inte svårt att föreställa sig en ovilja för en revisor att utfärda fler varningar än antalet 
konkurser hen kan förvänta sig se på ett år. 
 

7.1.1 Om konkursprediktionsmodellers potential 

Resultaten i vår studie visar på att finansiella nyckeltal har relativt låg förklaringsgrad i 
regressionsmodeller, i synnerhet för K2-redovisande bolag. Detta ger stöd till tanken som framförs 
i Öhman et al. (2015); att revisorer bör fokusera mer på icke-finansiella omständigheter. Även om 
revisorernas bedömningar kan konstateras förbättra förklaringsgraden i regressionsmodellerna ser 
vi denna förbättring som ganska liten i vår studie (2,3 procentenheter hos K2-bolagen och 2,9 
procentenheter för K3-bolagen). Vi har dock ingen tydlig uppfattning, om vilken potentiell 
förklaringsgrad man kan förvänta sig från icke-finansiell information som revisorer kan tänkas 
beakta i sina professionella bedömningar. Ett bolags operationella soliditet (Igelström, 1988) eller 
exempelvis finansieringsgarantier likt dem Hjalmarsson och Malmström (2017) beskriver, torde 
kunna bidra med en viss förklaringsgrad utöver nyckeltalen. Det kan också vara värt att åter nämna, 
att ISA 570 (IAASB, 2015) faktiskt ger förslag på icke-finansiella omständigheter som bör beaktas, 
exempelvis nyckelpersoners avgång, förlust av en viktig kund eller svårigheter att hitta personal. 
Men, därtill lämnas troligtvis en hel del med potentiell påverkan på ett bolags förutsättningar för 
fortlevnad åt slumpen, såsom mänskliga faktorer hos företagsledare. Till exempel kan en revisor 
inte förväntas beakta risken för medicinska åkommor som kan påverka nyckelpersoners förmåga 
att hålla ett företag operationellt och solvent. Revisorerna utnyttjar möjligen all tillgänglig och 
kvantifierbar informationen till fullo, eller möjligen knappt alls, men utan att kunna sia om 
eventuell framtida utveckling och potential i en revisors bedömningsförmåga, finner vi stöd för 
hypotes 1. Skillnaden i förklaringsgrad hos modellerna för K2- och K3-bolag visar dock på att mer 
sofistikerade räkenskaper leder till mer korrekta analyser. Detta är intressanta resultat i vår studie; 
att förmågan att bilda sig en god uppfattning om ett företags situation ser ut att vara tydligt kopplad 
till hur den finansiella ställningen redovisas. Utifrån våra modeller förefaller förenklingsreglerna i 
K2 leda till att de finansiella nyckeltalen sämre reflekterar riskerna i ett bolag än om man redovisar 
enligt K3. Samma nyckeltal får således olika betydelse beroende på vilket regelverk som tillämpas. 
K3-modellen har betydligt högre förklaringsgrad, och exempelvis årets resultat/totala tillgångar 
har ingen statistisk signifikans i K2-modellen till skillnad från i K3-modellen. En av förklaringarna 
till detta kan ha att göra med avskrivningstakten hos K2-bolag, där snabbare och schablonmässiga 
avskrivningsmetoder på anläggningstillgångar kan leda till att bolagen endast har 
omsättningstillgångar som totala tillgångar, något som torde vara sällsynt hos K3-bolag. I våra 
regressionsmodeller är det dessutom endast nyckeltal som relaterar till omsättningstillgångar som 
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är signifikanta för K2-bolagen. Vi vill också här knyta an till Tagesson och Öhman (2015), vilka 
påtalar lämpligheten med en standardformulering att ta till när mer än halva aktiekapitalet är 
förbrukat; det vill säga när bolaget är i en vad vi i denna studie kallar ’kontrollbalanssituation’. 
Detta ges stöd av att variabeln ’kontrollbalanssituation’ i vår K3-modell har ett starkare samband 
med konkurs än revisorns fortlevnadsvarning. Därmed framstår Tagesson och Öhmans (2015) 
tanke som lämplig, åtminstone för K3-redovisande bolag. 
 
Våra resultat från regressionsmodellerna indikerar därmed att finansiella nyckeltal förefaller ha 
begränsad förklaring av konkurser; i synnerhet för K2-redovisande bolag. Revisorers professionella 
bedömningar är starka indikationer på att konkurs föreligger, men bidrar å andra sidan inte med 
mycket förklaring utöver vad de finansiella nyckeltalen redan visar. Ska 
konkursprediktionsmodeller utvecklas i en svensk kontext bedömer vi det även som viktigt att man 
vid skattningar av modellerna särskiljer K2- och K3-redovisande bolag då räkenskaperna kan ha 
olika betydelse. Icke-finansiella variabler förefaller kunna bidra med betydande förklaring av 
konkurser, och därmed även kunna vägleda revisorer vid bedömningar om bolags förutsättningar 
för fortsatt drift. Vidare i diskussionen kommer vi tolka våra resultat gällande revisorers och 
konkursprediktionsmodellers EMC-värden. 
 

7.1.2 Om EMC och revisorsprofessionen 

Vår hypotes om att revisorers EMC-värden är lägre än konkursprediktionsmodellers EMC-värden 
kan delvis bekräftas; revisorers EMC-värden kan konstateras signifikant lägre än vad 
konkursprediktionsmodellerna kunnat åstadkomma gällande K2-bolag när kostnaden för ett typ 
2-fel uppskattas till mellan 1 och 30 gånger så stor som för ett typ 1-fel. Detta stödjer att 
fortlevnadsbedömningar av K2-bolag vid dessa förhållanden faktiskt görs bäst av professionen, och 
inte av matematiska formler. Varken revisorer eller modeller tycks dock vara särskilt bra på att 
reducera osäkerhet kring finansiellt stressade bolag, vilket är i linje med vad Hopwood et al. (1994) 
finner. Detta då revisorerna trots lägst EMC-värden endast identifierar drygt 22% av konkurserna 
i vårt urval. När typ 2-felen antas dyrare än så, eller för samtliga kostnadsförhållanden för K3-
bolagen hade dock ett fullständigt förlitande på utfallen i konkursprediktionsmodeller resulterat i 
lägre EMC-värden på vårt urval. För K2-bolagen drivs detta emellertid av att modellerna aggressivt 
klassificerar bolag som konkursmässiga, vilket inte torde vara gångbart i en svensk kontext; och 
speglar antagligen inte det ’verkliga’ kostnadsförhållandet mellan felen. Således blir modellernas 
bedömningar mindre användbara som beslutsunderlag vid fortlevnadsbedömningar. En praxis 
som lutade sig mot modellers bedömningar skulle innebära en situation omvänd mot den idag; att 
revisorerna är aggressiva med fortlevnadsvarningar i stället för restriktiva. Detta torde sannolikt 
urholka förtroendet i fortlevnadsvarningar och reducera trovärdigheten för revisorerna. För att en 
modell ska kunna betraktas som attraktiv som underlag för fortlevnadsbedömningar i en svensk 
kontext bör den i så stor utsträckning som möjligt generera näst intill lika få typ 1-fel som 
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revisorerna, samtidigt som den minskar andelen typ 2-fel. Vidare tycks även revisorer ha svårare 
att bedöma K2-bolag än K3-bolag, då de har mer korrekta klassificeringar för konkurser bland K3-
bolagen sett till procent. Om revisorer är ålagda enligt regelverken att bedöma förutsättningar för 
fortsatt drift bör de få rätt förutsättningar för att göra dessa bedömningar, och det finns en risk att 
K2-regelverkets påbud gör räkenskaperna något för svårtolkade. Eller, för att beskriva utifrån 
Brante (2005); kvoten i O/T-relationen kommer förbli låst vid en hög nivå, då informationen som 
finns inte är tillräcklig för att varken revisorernas bedömningar kan minska ’O’, eller möjlighet 
finns att öka ’T’ genom att använda konkursprediktionsmodeller. K2-bolagen utgör majoriteten av 
konkurserna, vilket olyckligt sammanfaller med den mindre rättvisande redovisningen. Det kan 
dock vara så att då K2-bolagen generellt sett är mindre också är mer känsliga för förändringar, 
vilket kan göra att de går från friska till ansträngda på kortare tid än större bolag; och således blir 
svårbedömda på en tidshorisont om tolv månader. 
 
Sundgren och Svanström (2014b) menar att bättre fortlevnadsbedömningar kan åstadkommas 
genom en högre grad av integritet hos revisorer samt bättre finansiella bedömningar. Resultaten 
från vår analys indikerar att framför allt Zmijewskis konkursprediktionsmodell förefaller kapabel 
att göra bättre finansiella bedömningar av K3-redovisande bolag än revisorer sett till EMC-värden; 
även om de parvisa jämförelserna inte visar på statistiskt signifikant överlägsenhet. Det framstår 
dock som fullt möjligt, och kanske till och med en god idé, att vid revision av K3-redovisande bolag 
helt stödja sig på modellbaserad konkursprediktion som underlag för fortlevnadsbedömningar. Det 
är rimligt att anta att det finns betydligt mer sofistikerade konkursprediktionsmodeller för byråer 
att använda, än denna vi har funnit i Zmijewskis (1984) artikel20. Som vi nämnt i tidigare kapitel 
har vi som studenter dock ingen insyn i hur fortlevnadsbedömningar går till i praktiken ute på 
byråerna, och det är fullt möjligt att modeller används regelbundet. Våra resultat tyder emellertid 
på att dessa modeller i så fall används i för liten utsträckning, eller saknar viss precision. Hade 
sofistikerade modeller med hög precision använts brett över hela branschen hade vi sannolikt fått 
se lägre EMC-värden för revisorer även för K3-bolagen under de lägre kostnadsförhållandena. 
Därmed menar vi att fortlevnadbedömningar av K3-bolag till viss del kan gynnas av att göras 
mekaniska, för att öka ’T’ och minska kvoten i det Brantes (2005) O/T-relation. 
 
Sundgren och Svanström (2014b) menar också att deras modell i kombination med professionella 
bedömningar torde resultera i bättre fortlevnadsbedömningar. Resultaten i vår studie indikerar till 
viss del samma sak, men vi menar att Zmijewskis (1984) framstår som en bättre modell för revisorer 
att använda. Ett hypotetiskt scenario utifrån revisorernas beslutsfattandeprocess kan beskrivas: 
Hade samtliga revisorer i Sverige använt sig av Zmijewskis modell och en brytpunkt på mellan 
80%—85% för på vårt urval hade de sammanlagt identifierat ca 40%—50% av samtliga K3-

 
20 Exempelvis visar Shumway (2001) att modeller baserade på tidsseriedata kan ge betydligt bättre prediktioner av konkurser. 

Det är rimligt att anta att revisorer har lätt tillgång till tidigare års räkenskaper och kan använda dessa i en hypotetisk modell. 
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redovisande konkursbolag. Detta samtidigt som modellen korrekt klassificerat över 90% av de 
fortlevande bolagen. Utifrån resonemangen av Igelström (1988) samt Hjalmarsson och Malmström 
(2017) hade revisorerna genom sina professionella bedömningar sannolikt identifierat vissa av 
modellens konkursklassificeringar som felaktiga, då nyckeltalen inte reflekterat deras riktiga 
förutsättningar eller finansieringsmöjligheter. På så sätt torde andelen korrekt klassificerade 
konkursbolag av modellen hållas någorlunda konstant, samtidigt som typ 1-felen bli färre efter 
revisorernas professionella bedömningar. Att samtliga revisorer i Sverige skulle använda sig av 
samma modell för beslutsfattande är emellertid något som sannolikt inte kan bli en realitet utan 
någon form av tvingande regel. Även om det i dagsläget inte finns något sådant förslag som vi är 
medvetna om, har vi åtminstone här belyst att konkursprediktionsmodeller faktiskt kan vara en 
väg framåt för revisorer, och att precisionen i fortlevnadsbedömningar ser ut att kunna gynnas av 
en högre grad av ’mekanisering’, förutsatt att räkenskaperna är sofistikerade. 
 

7.1.3 Om att avstå fortlevnadsbedömningar 

Relevant att poängtera är även det faktum att vid kostnadsförhållande 1:1 åstadkoms lägst EMC 
genom att inte varna överhuvudtaget för K3-bolagen. Det kommer sig av att varje korrekt 
fortlevnadsvarning för med sig i snitt mer än ett typ 1-fel, och givet samma kostnad för de båda 
felen bör alltså ingen varning utfärdas alls. Detta förhållande förblir sant för alla bedömningar, 
revisorer som modeller, även vid kostnadsförhållande 10:1, vilket indikerar att färre än en av tio 
varningar som ges till ett K3-bolag ges till ett bolag som följaktligen går i konkurs. Det är endast 
Zmijewskis modell som vid kostnadsförhållande 20:1 gör en klassificering av bolagen som 
resulterar i en lägre kostnad än att inte ge någon varning alls till K3-bolagen. Detta illustrerar 
tydligt konkursbolagens underrepresentation i den totala populationen och svårigheten i att förutse 
konkurser. Att bara låta dessa vara och inte varna alls blir en form av riskminimering. Men, det 
illustrerar även återigen behovet av att konstatera ett kostnadsförhållande för att se vad som är bra 
eller dåliga bedömningar, samt fastställa en rimlig brytpunkt. Insikten att det är billigast att inte ge 
någon varning upp till kostnadsförhållande 20:1 säger dock antagligen också något i sig om det 
antagna kostnadsförhållandet mellan de två felen bland revisorer i Sverige. Vid 
kostnadsförhållanden under 20:1 framstår dessa varningar till K3-bolag som irrationella, och typ 
1-felen är enligt våra fynd till och med vanligare bland K3-bolag jämfört med K2-bolag (4,38% mot 
3,05%; se tabell 11 och 12). Om det verkliga kostnadsförhållandet däremot är högre än 20:1 så är 
det inte kostnadseffektivt att avstå från varningar. Den här dynamiken kan dock förklara behovet 
för att via regler framhäva revisorers ansvar att utfärda fortlevnadsvarningar vid osäkerhet kring 
fortsatt drift. Intressenter kan anse att ett visst kostnadsförhållande föreligger, revisorerna kan 
anse ett annat, och samhället i stort ett tredje. 
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Tabell 13: EMC för revisorers bedömningar respektive ingen varning 

 

 EMC K2  EMC K3 

Kostnadsförhållande Revisorer 

Ingen 

varning  Revisorer 

Ingen 

varning 

1:1 0,0470 0,0220  0,0494 0,0080 

10:1 0,2011 0,2200  0,1029 0,0800 

20:1 0,3723 0,4400  0,1624 0,1600 

30:1 0,5436 0,6600  0,2218 0,2400 

 

7.1.4 Avslutande tankar 

Resultaten knutna till EMC och hypotes 2 i studien står i förhållande till ett antagande om vilket 
kostnadsförhållande mellan de två felen som föreligger, samt att detta antagande är detsamma för 
alla bolag. Sannolikt skulle ingen anta att kostnadsförhållandet mellan felen hos två olika bolag 
alltid är exakt detsamma. Man kan till och med föreställa sig att ett typ 1-fel kan ha ett positivt värde 
om varningen resulterar i åtgärder som säkerställer ett bolags fortlevnad. I den här studien har vi 
dock utgått från att vi vill minimera antalet av båda felen, och vi ser på kostnadsförhållandet som 
konstant oberoende bolag. Vi ser emellertid att det finns grund att tro att olika intressenter antar 
olika kostnadsförhållanden. I inledningen nämnde vi ett exempel från Öhman et al. (2015) där 
banker har höga mätbara kostnader för typ 2-fel, men inga direkta stora kostnader för typ 1-fel 
gällande deras låneverksamhet. Det innebär då ett väldigt högt kostnadsförhållande. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv finner vi grund att tro på en högre kostnad för dessa typ 1-fel i form 
av lägre investeringstakt i samhället när finansiering i form av lån nekas. Vår utgångspunkt i denna 
diskussion har varit att se på kostnaderna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men, vi vill 
samtidigt belysa att olika intressenter, exempelvis enskilda revisionsfirmor, troligtvis kan estimera 
ett kostnadsförhållande som passar internt för dem och således använda detta förhållande för att 
bestämma lämpliga brytpunkter på modeller samt beräkna EMC-värden. Eftersom konkurser är så 
pass sällsynta och sannolikheten för en korrekt utfärdad varning är så låg är det, som tabell 13 visar, 
irrationellt att tilldela varningar om man antar de lägsta kostnadsförhållandena. Å andra sidan 
framstår det som orimligt att det skulle vara en samhällsvinst att dela ut 99 fortlevnadsvarningar 
varav endast en är korrekt. Speciellt då det för K2-bolagen skulle innebära att alla stressade bolag 
bör varnas för att på så sätt garantera att inga typ 2-fel begås. Utifrån våra resultat bedömer vi att 
de höga kostnadsförhållandena inte är särskilt realistiska, och därför inte heller intressanta att 
undersöka framöver. De kostnadsförhållanden där revisorerna presterar som bäst är antagligen de 
som ligger närmast det verkliga kostnadsförhållandet. Det bör därför arbetas mot att reducera 
EMC-värdena inom just dessa intervall för att höja precisionen i bedömningarna, i stället för att 
ensidigt utfärda fler fortlevnadsvarningar för att minska typ 2-felen. 
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7.2 Slutsats 
Syftet med denna studie var att jämföra precisionen i revisorers fortlevnadsbedömningar med 
precisionen i konkursprediktionsmodeller baserade på finansiella nyckeltal, samt att undersöka 
relationen mellan fortlevnadsvarningar, finansiella nyckeltal och konkurser. Genom att undersöka 
nyckeltalens förklaringsgrad i regressionsmodeller vid sidan om fortlevnadsvarningar har vi belyst 
finansiella faktorers begränsade förklaringsgrad, samt att det finns stort potentiellt utrymme för 
revisorer att fokusera på icke-finansiella variabler för att höja precisionen i sina 
fortlevnadsbedömningar. Nyckeltalen i vår studie förklarar 27% (K2) respektive 41,2% (K3) av 
konkurserna i våra urval, samtidigt som revisorernas professionella bedömningar i likhet med vad 
Sun (2007) funnit, bidrar med lite inkrementell förklaring bortom nyckeltalen; 2,3% (K2) 
respektive 2,9% (K3). Således relaterar revisorers professionella bedömningar i stor utsträckning 
till information man även kan förvänta sig att finna i finansiella nyckeltal. Resultaten stödjer det 
som branschpersoner tidigare påtalat; att revisorer vid fortlevnadsbedömningar bör rikta mer 
fokus på icke-finansiella omständigheter (Öhman et al., 2015). 
 
Vidare har vi funnit stöd för att revisorers professionella bedömningar ger lägre uppskattade 
kostnader för missklassificeringar (EMC) än konkursprediktionsmodeller i de fall bolagen 
redovisar efter K2-regelverket vid kostnadsförhållanden för typ 1- och typ 2-fel mellan 1:1 — 30:1. 
Vid högre kostnadsförhållanden kan konkursprediktionsmodellers klassificeringar ge mindre 
kostsamma bedömningar, vilket dock drivs av att de konkursklassar bolag i mycket hög 
utsträckning; något som gör att modellens utfall som underlag vid fortlevnadsbedömningar inte 
förefaller realistisk. Därmed framstår revisorer med sina professionella bedömningar reducera 
osäkerhet kring finansiellt stressade bolag bättre, än vad matematiska formler kan göra. När 
räkenskaperna är mer sofistikerade, och bolag tillämpar K3-regelverket vid redovisningen, visar 
våra resultat att ett fullständigt förlitande på utfallen i framför allt Zmijewskis (1984) 
konkursprediktionsmodell vid fortlevnadsbedömningar potentiellt kan resultera i mindre 
kostsamma uttalanden. Modellen kan dock inte kan konstateras ge signifikant bättre utfall än 
revisorernas bedömningar. Detta kan konstateras någorlunda i linje med resultaten från Hopwood 
et als. (1994) studie, vilken också visar att det är svårt att påstå att konkursprediktionsmodeller är 
bättre än revisorer på att förutspå konkurser; men samtidigt att revisorerna inte heller är klart 
överlägsna modellerna. Sett till hur få K3-redovisande bolag som faktiskt går i konkurs visar våra 
resultat att det till och med kan vara mindre kostsamt att helt avstå att ta ställning till bolagets 
förutsättningar för fortsatt drift, då risken att missklassificera ett fortlevande bolag är betydande.  
  

7.3 Studiens bidrag 
Studiens bidrag är flera. Dels har vi belyst revisorers professionella bedömningar och 
konkursprediktionsmodellers klassificeringar utifrån perspektivet uppskattade kostnader för 
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missklassificeringar (EMC), vilket tar hänsyn till kostnader för både typ 1- och typ 2-fel samt 
konkursbolags och fortlevande bolags andelar i populationen. Vidare har studien belyst en skillnad 
i konkursprediktionsmodellers precision och nyckeltalsförklaringsgrad av konkurser beroende på 
vilket regelverk bolagen redovisar efter, och att revisorers professionella bedömningar förefaller 
betydligt mindre kostsamma gällande K2-redovisande bolag i förhållande till modellerna. I studien 
har vi även skattat brytpunkter för tre olika konkursprediktionsmodeller för både K2- och K3-
bolag, vilka kan ligga till grund för ytterligare utveckling och anpassning av dessa. 
 
Resultaten kan också ställas i kontrast till Forsling och Kopare Strand (2018), som tidigare nämnt 
jämför revisorers fortlevnadsbedömningar med utfallen från Altman Z’’. I Forsling och Strands 
(2018) studie visar sig Altman Z’’ identifiera 57% av konkursbolagen, men uppgifter om typ 1-felen 
saknas i studien. I vår studie förefaller ett 57-procentigt identifierande av konkursbolag resultera i 
omkring 30 — 40 % typ 1-fel för fortlevande stressade bolag, beroende på vilket regelverk som 
används21. Således förefaller våra resultat till viss del motsäga Forsling och Kopare Strands (2018), 
även om Altman Z’’ under vissa brytpunkter på K3-bolagen visar på låg EMC och rimliga 
klassificeringar. En vidare analys av förhållandet till revisorernas klassificeringar har inte gjorts, 
då både Zmijewskis och Sundgren och Svanströms modeller betraktats som bättre, och därför valts 
för analys.  
 

7.4 Studiens begränsningar 
Det finns anledningar att vara restriktiv med tolkningarna av konkursprediktionsmodellernas 
prestationer, och ett problem av betydelse är brytpunkterna för när modellerna ska klassa ett bolag 
som konkursmässigt. Då det är både en empirisk och normativ fråga vilka brytpunkter som ger 
önskvärda klassificeringar och EMC-värden, krävs ett större urval för att kunna konstatera om 
brytpunkter kan identifieras inom ett rimligt spann som är konstant över tid, och som överträffar 
revisorers professionella bedömningar. Vidare är våra populationsandelar endast uppskattningar 
baserade på obundet slumpmässiga urval, och inte nödvändigtvis korrekta. Har vi missbedömt 
andelen fortlevare för respektive population är det möjligt att kostnaden för typ 1- och typ 2-fel är 
missvisande, och att det vid andra populationsandelar lett till andra EMC-värden för revisorer och 
modeller. Vi har även begränsat oss till att undersöka konkurser under 2019, och det är möjligt att 
det föreligger skillnader över längre tidshorisonter där exempelvis konjunkturcykler är 
inkluderade. 
 

7.5 Framtida forskning 
Vi har flera förslag på studier som kan göras i framtiden. Till att börja med kan en liknande studie 
med urval från övriga nordiska länder kasta nytt ljus på fynden i Sormunen et al. (2013). Det är 

 
21 Notera att Forsling och Strand (2018) inte gör någon uppdelning mellan regelverken. 
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oklart utifrån Sormunen et al. (2013) hur många fortlevande bolag som erhåller varningar i Norge, 
Danmark och Finland, och därmed fullt möjligt att revisorernas bedömningar i dessa länder kan 
tolkas annorlunda utifrån ett EMC-perspektiv. Som vi belyst i vår studie är det viktigt att ta hänsyn 
till antalet typ 1-fel när man utvärderar bedömningar. Det är således fullt möjligt att svenska 
revisorers bedömningar är mindre kostsamma än de nordiska grannarnas, vilket innebär att 
kritiken mot svenska revisorer kan vara något orättvis. 
 
Framtida forskning inom konkursprediktion bör fokusera på att finna fler signifikanta icke-
finansiella variabler som korrelerar med konkurser. Exempelvis Suns (2007) modell som presterar 
bättre än revisorer innefattar, förutom tidsseriedata för nyckeltalen, även marknadsinformation 
samt en branschvariabel. Då majoriteten av bolagen i Sverige är små, onoterade bolag (Tagesson 
och Öhman, 2015) torde marknadsinformation vara mindre betydelse, men bransch sannolikt 
intressant. Almaskati et al. (2021) diskuterar effekten av variabler kopplade till bolagsstyrningen, 
vilka också bör vara relevanta att undersöka i en svensk kontext. Till dessa menar vi att det 
Igelström (1988) benämner som operationell soliditet är ett ämne som kan visa sig relevant inom 
konkursprediktion. Den operationella soliditeten innefattar faktorer gällande företagets 
diversifieringsförmåga samt deras kundberoende. Att kvantifiera diversifieringsförmågan ser vi 
som utmanande, men att mäta antal kunder, inkomst per kund och därmed effekten av att förlora 
en kund torde kunna vara både kvantifierbar och användbar i en konkursprediktionsmodell. Denna 
forskning skulle även kunna vägleda revisorer vid fortlevnadsbedömningar, och göra dem mer 
uppmärksamma på bolagsförhållanden som inte reflekteras i räkenskaperna. 
 
För att ytterligare belysa EMC-perspektivet efterlyser vi forskning som undersöker och uppskattar 
det faktiska kostnadsförhållandet mellan typ 1- och typ 2-fel. Genom detta torde man ännu bättre 
kunna ringa in klarare riktlinjer för när och hur en varning ska ske för att minska kostnaderna för 
samhället och alla inblandade intressenter. Därtill föreslår vi en studie där bolag som har tilldelats 
en fortlevnadsvarning utan att följaktligen gå i konkurs undersöks gällande vilka kostnader, 
alternativt värden, som de fann uppkom i samband med fortlevnadsvarningen, och om det finns 
specifika situationer där företag åsamkas lika stora kostnader eller rent av har nytta, av ett typ 1-
fel.  
 
I vår studie har vi betraktat revisorer som en homogen grupp mot bakgrund av yrkets 
professionsstatus. I en svensk kontext har exempelvis Tagesson och Öhman (2015) dock funnit stöd 
för att fortlevnadsbedömningar inte är homogena över branschen. Tänkbara förklaringar till detta 
skulle kunna vara att olika firmor har olika (eller inga) standardiserade bedömningsprocedurer 
som redan utnyttjar konkursprediktionsmodeller. Vid vår datainsamling ansåg vi det dock 
irrelevant att ha med revisionsbyrå som förklarande variabel, då vår beroende variabel är konkurs. 
Att undersöka om en viss byrå förefaller revidera konkursbolag i högre utsträckning än någon 
annan relaterar inte väl till studiens syfte, och ett dataunderlag från endast ett år av konkurser är i 
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vår mening för litet för att kunna dras några slutsatser ifrån. Som en extra analys har vi dock kort 
undersökt hur Big-4 byråerna har lyckats med bedömningarna av deras konkursbolag. I tabell 14 
visas hur stor andel av alla konkursbolag som firmorna har reviderat, samt andelen av de 
fortlevande firmorna som har reviderats av respektive firma. Detta ska inte tolkas som något 
definitivt resultat, men siffrorna ger en indikation på att EY och Deloitte möjligen kan vara mer 
selektiva när det gäller vilka kunder de tar sig an. Vidare framstår PwC som sämre än alla övriga 
grupper på att korrekt dela ut en fortlevnadsvarning till konkursbolagen, och har samtidigt störst 
andel konkursbolag som klienter i vårt urval. Intressant är även att det är stor skillnad mellan Big 
4-byråernas andel av K2- respektive K3-redovisande bolag. För att dra robusta slutsatser kring 
byråskillnader tror vi dock att det krävs ett betydligt större dataunderlag, med tanke på hur få bolag 
som går i konkurs varje år. 

 
Tabell 14: fortlevnadsbedömningar utifrån byrå 

 
 

Och till sist, att studera revisorers professionella bedömningar i förhållande till 
konkursprediktionsmodellers utfall under 2020 hade varit mycket intressant, då revisorers 
bedömningar kan antas få betydligt större relevans. I och med att Covid 19-pandemin bröt ut i 
början av 2020, samtidigt som en majoritet av bolagen har kalenderår som räkenskapsår, torde 
räkenskaperna från 2019 vara av mindre betydelse för bolags förutsättningar för fortlevnad än 
under normala förhållanden. Således har revisorer haft ett bra tillfälle att visa om professionalism 
trumfar enkla matematiska beräkningar, och om deras förmåga att reducera osäkerhet är 
överlägsen konkursprediktionsmodellers, även när det gäller K3-redovisande bolag. 
  

Deloitte EY KPMG PwC Öv riga

% av  konkurser 2,1 % 3,1 % 5,7 % 1 5,5% 7 3,7 %
% av  fortlev are 5,3% 6,1 % 3,8% 6,1 % 78,6%

% korrekt v arnade konkurser 7 5,0% 1 6,7 % 1 8,2% 16,7% 22,4%
% korrekta fortlev are 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 1 00,0% 96,1 %

Deloitte EY KPMG PwC Öv riga

% av  konkurser 6,8% 8,1 % 5,4% 28,4% 51 ,4%
% av  fortlev are 9,5% 23,4% 1 0,9% 22,6% 33,6%

% korrekt v arnade konkurser 40,0% 50,0% 50,0% 14,3% 23,7 %
% korrekta fortlev are 1 00,0% 93,8% 1 00,0% 96,8% 93,5%

K3

K2
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Bilagor 

Bilaga 1: exempel på fortlevnadsbedömningar i revisionsberättelser 

Exempel där det är inbakat i “Grund för uttalanden” om årsredovisningens upprättande (kodad 
som en fortlevnadsvarning): 

 
Exempel där en fordran som utgör över 20% av omsättningen och nästan 70% av tillgångarna 
bestrids av kund, utan att anses utgöra en osäkerhet eller väsentlig risk för företaget (ej kodad som 
fortlevnadsvarning): 

 
Exempel på fortlevnadsvarningar som presenteras tydligt och välmotiverat under separata rubriker 
(kodad som fortlevnadsvarning): 

 

 
Exempel där företaget är likvidationspliktigt, men fortfarande inte tilldelats en fortlevnadsvarning 
(ej kodad som fortlevnadsvarning): 



   
 

 

 
Exempel där bevis saknas, inget uttalande görs, styrelsens ansvarsfrihet varken till- eller avstyrks, 
påtalad brist gällande bedömning om fortsatt drift men fortfarande ingen varning. (ej kodad som 
fortlevnadsvarning): 

 
Exempel på en kommentar gällande fortlevnad knuten till ägarstrukturen, dock utan 
fortlevnadsvarning (ej kodad som fortlevnadsvarning): 

 
Exempel där tvivel inte uppmärksammas, i stället förklaras snarare fortlevnadsantagandet som 
felaktigt (kodad som fortlevnadsvarning): 

 

 
  



   
 

 

Bilaga 2: t-tester för konfidensintervall EMC 
95 procentiga konfidensintervall för modeller och revisorers EMC-er. Röda tal innebär 
överlappning av konfidensintervallen, svart ruta runt modell/revisor indikerar lägst 
medelvärde för EMC. 
 

 
 

 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Bilaga 3: brytpunkter för klassificering av konkurs 
 

 
 
 
 
 
  



   
 

 

Bilaga 4: fördelning av bootstrappade EMC-värden 

K2-bolagen: revisorer vs. Sundgren och Svanströms modell 

 

 
Revisorer ger lägre EMC-värden, α = 0,032 Revisorer ger lägre EMC-värden, α = 0,003 

 

 
Revisorer ger lägre EMC-värden, α = 0,033 Ej signifikant skillnad på EMC-värden 

 

 

Ej signifikant skillnad på EMC-värden 
Sundgren och Svanströms modell ger lägre EMC-

värden, α = 0,01 

 
 
 



   
 

 

 
Sundgren och Svanströms modell ger lägre EMC-

värden, α = 0,001 

Sundgren och Svanströms modell ger lägre EMC-

värden, α = 0,001 

 

 
Sundgren och Svanströms modell ger lägre EMC-

värden, α = 0,001 

Sundgren och Svanströms modell ger lägre EMC-

värden, α = 0,001 

 

 
Sundgren och Svanströms modell ger lägre EMC-

värden, α = 0,001 

 
 

Andel gånger revisorers EMC är lägre än Sundgren och Svanströms modell vid 1000 
parvisa jämförelser 

1:1 10:1 20:1 30:1 40:1 50:1 60:1 70:1 80:1 90:1 100:1 

96,8% 99,7% 97,6% 61,2% 33,0% 0,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

 
  



   
 

 

 
K3-bolagen: revisorer vs. Zmijewskis modell 

 
Zmijewskis modell ger lägre EMC-värden, α = 0,004 Ej signifikant skillnad på EMC-värden 

 

 
Ej signifikant skillnad på EMC-värden Ej signifikant skillnad på EMC-värden 

 

 
Ej signifikant skillnad på EMC-värden Ej signifikant skillnad på EMC-värden 

 
Zmijewskis modell ger lägre EMC-värden, α = 0,06 Ej signifikant skillnad på EMC-värden 



   
 

 

 
 

 
Ej signifikant skillnad på EMC-värden Ej signifikant skillnad på EMC-värden 

 

 
Ej signifikant skillnad på EMC-värden 

 
 

Andel gånger revisorers EMC är lägre än Zmijewskis vid 1000 parvisa jämförelser 

1:1 10:1 20:1 30:1 40:1 50:1 60:1 70:1 80:1 90:1 100:1 

0,4% 22,4% 13,0% 15,9% 15,9% 18,1% 6,0% 26,7% 25,9% 19,1% 19,7% 

 


