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Sammanfattning  
     

Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet Författare: Jonathan Styrlander och Jonas Nohlgren 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

      

Titel: ”Redovisning inför konkurs” 

 

Bakgrund: Konkurser sker varje år och drabbar tusentals individer. Forskare har tagit 

fram många modeller för att se hur företagens ekonomiska situation ser ut, men ingen 

har tidigare undersökt hur många nyckeltal som redovisas och hur förändringen ser ut i 

antalet när konkursen närmas. Inte heller om nyckeltal är informerande information eller 

om den är vilseledande. 

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga om det sker en förändring i företags 

redovisningsval av nyckeltal desto närmare de kommer konkursen. 

 

Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där den teoretiska grunden förväntas 

förklara anledningarna till varför företag skulle göra förändringar i sina redovisningsval. 

Den kvantitativa forskningsmetoden bygger på data från företags årsredovisningar för 

de senaste fem åren för respektive företag som undersökts. 

 

Resultat: Studiens resultat visar att det inte kan konstateras något mönster i företags 

redovisning av nyckeltal vid närmande av konkurs. Det går däremot att konstatera ett 

mönster i företags redovisning av nyckeltal i samband med företagens leverage, ålder, 

omsättning och avkastning på totalt kapital. Studien kan även faställa att det existerar en 

skillnad i konkursföretagens redovisning av nyckeltal mot kontrollföretagen, dock går 

det ej att faställa att det finns en skillnad över åren ju närmare konkursen företagen 

kommer. 

 

Nyckelord: Konkurs, Nyckeltal, Informerande, Desinformerande 
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Abstract 

 
Master Thesis in Business Administration, School of Economics, Linnaeus 

University Authors: Jonathan Styrlander and Jonas Nohlgren 

Supervisor: Sven-Olof Yrjö Collin 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin  

Title: “Accounting for bankruptcy” 

 

Background: Bankruptcies occur every year and affecting thousands of individuals. 

Researchers have developed many modules to see how a company's financial situation 

looks like, but no one has before researched how many key performance indicators that 

have been reported and how the change in number looks like when closing to 

bankruptcy. Neither if the key performance indicators are informative or deceptive. 

 

Purpose: The purpose is to map if there exists a change in how companies accounting 

choices of key performance indicators the closer to bankruptcy the company came. 

 

Method: The study has a deductive research approach in which the theoretical 

foundation is expected to explain the reasons why companies would do changes in their 

accounting choices. The quantitative research is based on data from companies annual 

reports for the last five years for respective companies thats have been investigated. 

 

Conclusion: The conclusion of the study is that it is not possible to conclude that there 

exist a pattern in the disclosure of key performance indicators (KPIs) for companies as 

they are approaching bankruptcy. However the study can conclude a pattern between 

the companies disclosure of KPIs and their leverage, age, sales and return on total 

capital. Although the study can confirm that there exist an difference between the 

bankruptcy companies compaired to the control companies in their disclosure of key 

performance indicators. 

 

Keywords: Bankruptcy, Key Performance Indicators, Informative, Deceptive 
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1!Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning om konkurser och att nyckeltal 

har använts vid tidigare forskning för att förutspå företags ekonomiska situation. Det här 

leder till en problemdiskussion kring varför ämnet är intressant att studera, och som leder 

till en konktret problemformulering. Därefter redogörs syftet till studien. 

1.1!Bakgrund 

År 2018 ökade antalet konkurser bland svenska aktiebolag med elva procent. Enligt 

Creditsafes prognoser kommer uppgången att hålla i sig även under 2019. Antalet 

anställda som drabbades 2018 var hisnande 17841 stycken (Creditsafe 2019). Men det är 

inte enbart ägarna och de anställda som blir drabbade av konkurser, utan även andra 

intressenter. Ägare förlorar sin verksamhet, anställda förlorar sin anställning och andra 

intressenter riskerar att förlora sina fordringar hos gäldenären. 

När ett företag inte längre är i stånd att betala sina skulder riskerar företaget att försättas 

i konkurs. Både den som är på obestånd (gäldenären) och parten som har fordringar hos 

gäldenären (borgenären) kan ansöka om konkurs. Ansökan behandlas sedan av tingsrätten 

som fattar beslut om företaget ska försättas i konkurs eller inte. Att hamna i konkurs 

betyder att företagets tillgångar tas om hand av konkursförvaltaren för att betala av 

skulderna så långt som tillgångarna räcker till (Konkurslagen 1987:672; Kronofogden 

u.å.). Men vad som är den bakomliggande faktorn/-erna till att ett företag hamnar i en 

ekonomisk kris kan bero på olika orsaker. Enligt Koponen (2003) kan de interna 

faktorerna till varför ett företag hamnar i konkurs bland annat vara ekonomisk brottslighet 

eller bristande kompetens hos beslutfattarna i företaget. VD:n kan exempelvis ta 

ekonomiska beslut som är utanför hens kompetensnivå. Det kan även vara externa 

faktorer som orsakar att ett företag försätts i konkurs, det vill säga att det sker förändringar 

utanför företagets väggar som påverkar deras ekonomi. Dessa faktorer kan exempelvis 

vara lågkonjunktur eller oväntade förändringar i omvärlden, som finanskrisen år 2008 

(Koponen 2003). 

Lagarna för hur en konkurs hanteras kan hittas i konkurslagen (1987:672). I korta drag 

innebär den att tingsrätten tar beslut om konkursen efter att en ansökan har kommit in. 

Tingsrätten utser även en konkursförvaltare. Det är konkursförvaltarens uppgift att i sin 
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tur göra en bouppteckning av konkursboet för att sedan fördela tillgångarna till 

borgenärerna efter turordning. Det vill säga de som har förmånsrätt har prioritering på 

konkursboets tillgångar (Sveriges Domstolar 2017). När konkursen har avslutats för 

företaget slutar även företaget att existera, eftersom det inte får fortsätta att bedriva sin 

verksamhet. Efter avslutad konkurs kan därmed inte företaget krävas på betalning längre 

(Kronofogden u.å.). 

För att analysera ett företags situation har forskare bland annat använt sig av nyckeltal. 

Det här har gjorts till exempel genom skapande av modeller som inkluderar olika 

nyckeltal för att skapa ett heltäckande värde för företaget (Altman 1968; Blum 1974; 

Ohlson 1980; Shumway 2001; Zmijewski 1984). Nyckeltal ger en förenklad bild av 

verkligheten i form av siffror. Det behövs då flera nyckeltal vid analys av företags 

ekonomiska situation, för att på så sätt få information från flera aspekter (Catasús, 

Högberg & Johrén 2017). 

Nyckeltal är en del av den frivilliga redovisningen (Adrem 1999). Den frivilliga 

redovisningen är förklarad som den redovisning som inte krävs av lagar och regler (Cooke 

1989). Det innebär att företag kan välja vilka nyckeltal man redovisar. De nyckeltal man 

valt att redovisa i årsredovisningen måste vara korrekta och dessa granskas av revisorer 

(Moberg, Valentin & Åkersten 2014). 

När företag börjar gå sämre och kanske till och med är på väg mot konkurs, hur ser deras 

redovisning av nyckeltal ut då? Hur företag hanterar sin redovisning av nyckeltal när det 

går sämre kan ske på olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att de fortsätter på den inslagna 

vägen och redovisar samma nyckeltal som tidigare, för att inte ge signaler om att det går 

sämre för företaget mer än vad nyckeltalen visar (Liebowitz & Margolis 1995; Stack & 

Gartland 2003). Det kan också vara så att företag väljer att redovisa andra nyckeltal som 

de inte har gjort tidigare. Eller att antalet nyckeltal ökar där nyckeltalen kan vara 

missvisande, det vill säga som inte säger något om företagets prestation utan är mer 

vilseledande information. 
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1.2!Problemdiskussion 

Då nyckeltal är en del av den frivilliga redovisningen, är en framträdande karaktär hos 

nyckeltalen att företagen kan välja hur de ska utforma dem, det vill säga de kan välja att 

utesluta eller lägga till poster i sina nyckeltal (Zhang & Zheng 2011). Företag exkluderar 

poster i sina nyckeltal för att de anser att det ger en tydligare bild av hur företaget presterar 

(Merchant & Sandino 2009; Parrino 2016). De anser därmed att det ger en bättre 

information vid exkludering av poster, vilket gör att nyckeltalen blir mer användbara 

(Merchant & Sandino 2009). 

Nyckeltal kan användas som strategi för att kommunicera och tydligt visa den 

ekonomiska prestationen från ledningens sida (Smetanka 2012). De får mer 

uppmärksamhet av strategiska skäl när den lagstadgade redovisningen inte når upp till 

riktvärdena (Marques 2010). Ett exempel på det här är nyckeltalet rörelsemarginal, där 

företag har en tendens att istället redovisa EBITA-marginal (Rashty & O’Shaughnessy 

2014; Smetanka 2012). Det här resulterar i att företag kan redovisa ”samma” nyckeltal 

olika, genom att exkludera poster i sitt nyckeltal (Rashty & O’Shaughnessy 2014; 

Smetanka 2012). Marques (2017) menar att det minskar informationsasymmetrin och 

förser marknaden med användbar information för prognoser och värderingar. 

Bhattacharya, Black, Christensen och Larson (2003) menar att det ger mer information 

och är mer representantivt för resultatet av företagets kärnverksamhet. Likaså hävdar 

Marques (2010) att frivilliga mätvärden får mer uppmärksamhet, av strategiska skäl, när 

den lagstadgade redovisningen inte når upp till riktvärdena, det vill säga informationen 

som lämnas är användbar för användarna. 

I över 50 år har forskare tagit fram olika modeller för att kunna förutspå företags 

finansiella situation, til exempel risken att ett företag går i konkurs. Modellerna ser olika 

ut men har en gemensam nämnare, finansiella nyckeltal (Altman 1968; Blum 1974; 

Ohlson 1980; Shumway 2001; Zmijewski 1984). Modellerna lägger ingen betydelse i om 

företagen redovisar nyckeltal eller inte. Utan det går att räkna ut nyckeltalen genom att 

titta på företagens resultat-och balansräkning. Fokuset ligger således inte på vad företagen 

själva väljer att redovisa.  

Den frivilliga redovisningen handlar om vad företag väljer att redovisa utöver den 

lagstadgade redovisningen. Entwistle, Feltham och Mbagwu (2012) hävdar att det 
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existerar två motiv bakom frivillig redovisning, informera eller att försöka påverka 

uppfattningen om företaget. Det kan vara kostsamt för ett företag att delge information 

och företag väljer då att inte redovisa det (Verrecchia 1983). Ett företag kan likaså välja 

att redovisa mer information för att belysa områden som inte är finansiella. Det kan 

exempelvis vara kundnöjdhet. Att företag väljer att redovisa fler nyckeltal kan vara för 

att signalera var de presterar bra (Spence 1973). Marques (2006) redogör två förklaringar 

till frivilliga redovisningens ekonomiska mätvärden. Ena är att företagsledare vill minska 

informationsasymmetrin genom att kommunicera informationen som inte den 

lagstadgade redovisningen lyckas med. Det andra alternativet är att företagsledare vill 

missleda investerarna från negativa händelser som troligen kommer ske i framtiden 

genom att exkludera poster i sina nyckeltal (Marques 2006). 

Årsredovisningar förlitas att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. I 

praktiken används det för att forma investerares uppfattning om företaget. Då 

årsredovisningarna måste granskas av revisorer, anses informationen där vara högre 

värderad än företags andra informationsyttranden (Yuthas, Rogers & Dillard 2002). När 

anpassad rapportering och alternativa mätmetoder används vid opportunistiskt beteende 

hotas trovärdigheten i rapporteringssystemet (Young 2014). Att företag inte är 

konsekventa med vad de exkluderar i sin frivilliga redovisning är ett hot mot 

årsredovisningarnas trovärdighet (Bhattacharya, Black, Christensen & Mergenthaler 

2004). Det här stöds även av Zhang och Zheng (2011) som säger att det händer att företag 

redovisar nyckeltal olika jämfört med tidigare år. 

Marques (2017) får i sin undersökning fram att frivillig redovisning ger mer information 

i flera situationer än vad den lagstadgade ger, men att redovisningen även kan vara 

missledande. Missledande information kan vara information som inte är direkt kopplad 

till företaget, exempelvis att mobilförsäljningen har ökat när företagets produkt är 

mobilapplikationer. Att redovisa annan information som inte är kopplad till företagets 

ekonomiska välmående kan vara vilseledande information, ett försök att styra bort blicken 

från de finansiella siffrorna företaget har för att inte riskera att förlora investerare eller 

andra intressenter (Healy & Wahlen 1999). Därmed kan det bli svårare för externa 

intressenter att upptäcka om företaget är på väg att gå i konkurs. 

Young (2014) hävdar att den frivilliga redovisningen är driven av opportunistiska motiv. 

Företagsledare hävdar att den frivilliga redovisningen hjälper dem att framföra 
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permanenta intäkter, men det är en debatt om företagsledaren använder frivillig 

redovisning för att opportunistiskt förmedla sina prestation (Heflin & Hsu 2008). Positive 

accounting theory (PAT) syftar på att redovisningen görs efter vad som är mest gynnsamt 

för ledningen så länge det är gynnsamt för företaget (Watts & Zimmerman 1978). Enligt 

PAT kommer ledningen i företagen att göra val i redovisningen som gynnar dem själva, 

inklusive valen av nyckeltal som presenteras. När företag har problem eller är på väg mot 

en kris kan ledningen ha incitament att försöka dölja det. Det här kan delvis göras genom 

nyckeltalen som de väljer att presentera. Vilket kan vara ett attraktivt sätt att gå tillväga 

då nyckeltalen tillhör den frivilliga redovisningen, där ledningen fritt får välja vad de vill 

presentera så länge talen i sig är korrekta. Det här gör att det blir svårt att avgöra om 

informationen som redovisas är informerande eller om den är missvisande samt 

missledande, det vill säga desinformerande. Den frivilliga redovisningen kan vara väldigt 

användbar för ett företag för att kommunicera hur det går för företaget utöver den 

lagstadgade redovisningen, men den kan även vara vilseledande och missleda investerare 

om den inte presenteras på ett lämpligt sätt (Smetanka 2012). Investerare, huvudsakligen 

icke-professionella, har en tendens att bli missledande när frivillig redovisning utesluter 

poster i sina nyckeltal (Young 2014). Företag värderas högre när en pro forma 

redovisning redovisas i företagens rapporter av mindre sofistikerade investerare, jämfört 

med rapporter innehållande enbart lagstadgad redovisning (Frederickson & Miller 2004). 

Shiah-Hou och Teng (2016) menar att frivillig redovisning används av företagsledare för 

att justera poster och därmed missleda investerares uppfattning. En anledning till det här 

kan vara för att ändra investerares uppfattning eller slå analytikers prognoser för att de 

vill sälja sin andel av kapitalet i företaget till ett högre pris (Richardson, Teoh & Wysocki 

2004) Företagsledare har då starkare incitament att öka aktiepriset, genom att framföra 

information som är missledande (Shiah-Hou & Teng 2016). Marques (2017) hävdar att 

opportunistisk beteende inom frivillig redovisning är vanligtvis förknippat med 

redovisning av mätvärden som slår riktmärken för resultatet, när företagsledare justerar 

återkommande mätvärden samt när betoningen är större på den frivilliga redovisningens 

resultatvärden. Flera studier stödjer det Marques (2017) hävdar om att företagsledare 

använder den frivilliga redovisningen för att uppnå eller slå strategiska resultat riktvärden, 

som inte uppnås av den lagstadgade redovisningen (Bhattacharya, Black, Christensen & 

Mergenthaler 2004; Doyle, Jennings & Soliman 2013; Lougee & Marquardt 2004). Isidro 

och Marques (2015) menar att frivillig redovisning används av strategiska avsikter. De 
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frivilliga redovisningsmätvärdena överträffar de lagstadgades mätvärden i 72 procent av 

fallen och företagsledare betonar dessa värden i mer än 93 procent av fallen. Deras resultat 

visar också att när resultatet inte uppnår riktvärdena används frivilliga 

redovisningsvärden som uppnår de eftersträvade riktvärdena. Vidare tolkar Isidro och 

Marques faktorerna bakom det här är att företagsledare har större press att uppnå 

kortsiktiga mål och använder sig då av frivillig redovisning för att uppnå målen. 

Företagsledare använder sig av frivillig redovisning för att exkludera dåliga siffror och 

därmed få företaget att framstå bättre, vilket även kan leda till att deras bonusar ökar 

(Merchant 2010). Black, Black och Christensen (2014) finner att när företagsledares 

bonusar är knutna till långsiktiga mål är de mindre benägna att potentiellt missleda i den 

frivilliga redovisningen. Med andra ord, om ett företag närmar sig konkurs bör de tänka 

mer kortsiktigt för att rädda företaget och kommer därför att vilseleda i större utsträckning 

när det går dåligt för företaget. 

Lougee och Marquardt (2004) får fram att företag med överraskande negativa resultat är 

mer benägna att redovisa frivillig redovisning. De finner att frivilliga redovisningen är 

informativ för investerare och förser dem med bättre möjligheter att förutspå framtida 

lönsamhet (Lougee & Marquardt 2004). Genom att exkludera kostnader i sina nyckeltal 

kan företag exempelvis redovisa bättre resultat per aktie. Vad som företagen väljer att 

exkludera i sina nyckeltal är långt ifrån oviktigt. Två företag med liknande ”special 

items”, där ena företaget väljer att inkludera det medans det andra företaget väljer att 

exkludera det, ger olika resultat i respektive nyckeltal och går då inte att jämföra med 

varandra (Doyle, Lundholm & Soliman 2003). Doyle, Lundholm och Soliman (2003) 

finner att en dollar exkluderat ger en skillnad på mer än 40 procent av framtida 

förutspådda kassaflöden hos företaget. De får fram resultatet att företag med relativt stora 

exkluderingar i deras definitioner av nyckeltalen lider av relativt låga framtida 

kassaflöden och lägre aktieavkastning nästkommande tre åren. Dessutom uppskattar inte 

marknaden fullt ut förutsägelsekraften av de exkluderade kostnaderna. Av dessa 

anledningar är det missvisande att exkludera kostnader. 

Analysering av företags nyckeltal är inget nytt fenomen inom forskningsvärlden. Enligt 

Lev (1969) använder företag redovisningsmetoder för att uppnå medelvärdet i branschen 

som företaget är verksamt inom. Likaså menar Wu och Hu (1997) att chefer i företag 

använder sig av redovisningsmetoder för att få sina nyckeltal till ett bättre värde, 
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exempelvis valet av avskrivningsmetod. Anledningar till varför företag gör det här kan 

vara flera, men ett möjligt antagande är viljan att minimera risken att förlora investerare 

och andra intressenter, som till exempel leverantörer eller kunder. Företag som tidigare 

har gått i konkurs har haft lägre värde de senaste fem åren på sina nyckeltal, än vad 

branschmedelvärdet legat på (Beaver 1966; Tamari 1966 se Drury 1981). Att kunna se in 

i framtiden och veta om ett företag kommer att gå i konkurs kan vara en mycket bra 

egenskap. Genom att förutspå om ett företag kommer att gå i konkurs, har du som 

aktieägare möjlighet att sälja dina aktier innan du förlorar all din investering. Som 

leverantör eller kund kan du välja andra företag att göra affärer med utan risken att förlora 

tillgångar till konkursboet. När resultatet är högre redovisas frivilliga mätvärden oftast i 

mindre utsträckning samt även betonar dessa mätvärden mindre (Marques 2017). 

Så vad händer då när företaget ställs inför en av de största sorters kriser, nämligen att vara 

på väg att gå i konkurs? Hur har företag som gått i konkurs redovisat innan de hamnade i 

konkurs, när det kommer till redovisningen av nyckeltal? Har företagen valt att hålla inne 

på information eller har de givit ut mer information? Har denna information varit 

informerande eller har den varit vilseledande? Eller är det så att företagen inte har 

förändrat sin redovisning av nyckeltal? Kan vi se en skillnad gentemot företag som 

fortfarande lever inom samma bransch? 

 

1.2.1!Problemformulering 

Förekommer det ett samband av förändring i redovisningen av nyckeltal för företagen 

innan de gick i konkurs? 

1.3! Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga om det sker en förändring i företags redovisningsval 

av nyckeltal desto närmare de kommer konkursen. 
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1.4! Dispostion 

Kapitel 1 – Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning om konkurser och att nyckeltal 

har använts vid tidigare forskning för att förutspå företags ekonomiska situation. Det här 

leder till en problemdiskussion kring varför ämnet är intressant att studera, och som leder 

till en konkret problemformulering. Därefter redogörs syftet med studien. 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet presenteras en beskrivning av varför en deduktiv ansats har valts för 

studien, samt forskningsmetod och design. Kapitlet redogör även källkritik och etiska 

överväganden. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Teoretiska referensramskapitlet inleds med presentationer av teorier som ligger till 

bakgrund för hypoteserna om varför en förändring i redovisning av nyckeltal skulle 

förändras. Därefter presenteras vad definitionen av ett nyckeltal är och kriterierna för att 

det ska klassificeras som nyckeltal. Avslutningsvis presenteras hypoteserna. 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

I kapitlet empirisk metod beskrivs tillvägagångssättet för hur studien genomförts. Till en 

början redogörs hur datainsamling och urval har gjorts. Därefter redovisas hur respektive 

variabler har operationaliserats. Avslutningsvis kommer en redogörelse om studiens 

trovärdighet. 

Kapitel 5 - Empirisk resultat 

Det här kapitlet består av en presentation av resultaten från testerna som har gjorts och 

beskrivning om dem. Empiriska resultatet ger grunden för den efterföljande analysen. 
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Kapitel 6 – Analys 

Analysen är strukturerad efter varje hypotes och utifall hypoteserna förkastas eller 

accepteras. Därefter följer en analys av de olika faktorerna som kan ha påverkat utfallet 

av resultatet. 

Kapitel 7 – Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som studien drar utifrån resultatet, med 

hänsyn till studiens syfte. 
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2!Metod 

I metodkapitlet presenteras en beskrivning av varför en deduktiv ansats har valts för 

studien, samt forskningsmetod och design. Kapitlet redogör även källkritik och etiska 

överväganden. 

2.1!Teoretisk utgångspunkt 

Teoretiska utgångspunkten utgår från fem olika teorier, i mål om att uppnå studiens syfte. 

Dessa teorier har valts ut då de handlar om att försöka förklara och förutsäga varför 

företag väljer vissa redovisningsmetoder och varför de vill delge sig av information. 

Teorierna kan utgöra en förklaring till varför företagens redovisning av nyckeltal skulle 

förändras desto närmare konkursen de kom. Ur teorierna utvinns sedan hypoteser som 

därefter testas för att antingen förkastas eller accepteras. 

2.2!Forskningsansats 

Denna studie kommer att utgå utifrån en deduktiv metod. Deduktiv ansats utgår ifrån 

befintliga teorier för att sedan presentera en eller flera hypoteser. Därefter samlas data in 

för att kunna testa hypoteserna för att sedan bekräfta eller förkasta dem, vilket leder till 

att teorin som ligger till grund för hypoteserna kan antingen accepteras eller ifrågasättas 

(Bryman & Bell 2017). Alternativet, istället för en deduktiv metod, hade varit att utgå 

utifrån en induktiv metod. Induktiv ansats ses som en motsats till deduktiv, det vill säga 

det innebär att observationerna sker först, för att sedan välja teorier utifrån 

observationerna. Den induktiva ansatsen är bättre lämpad om studien syftar på att försöka 

skapa nya teorier. Det finns även en tredje ansats, abduktiv metod, vilken är en 

kombination av deduktiv och induktiv metod. Exempel på en abduktiv ansats är att det 

först görs några primära intervjuer utan något formulär för att skapa en modell som i nästa 

steg används mot respondenter i en strukturerad intervju (Bryman & Bell 2017).  

Anledning till att en deduktiv ansats har använts är delvis på grund av att det redan finns 

omfattande teorier om redovisningsval, vilket är det studien syftar till att undersöka för 

ett särskilt fall, nämligen vid närmandet av konkurs. Då undersökning av redovisningsval 

av nyckeltal vid närmandet av konkurs inte framkommit som vanligt förekommande kan 
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det vara fördelaktigt med användandet av redan etablerade teorier för att kunna ge en 

förklaring till varför det skulle finnas ett mönster.  

2.3!Forskningsmetod och design 

I en studie kan man välja att göra en kvantitativ eller en kvalitativ forskning. Bryman och 

Bell (2017) beskriver att kvantitativ forskningsmetods mål är att genom användning av 

statistiska och kvantifierbara modeller kunna verifiera vilka av de uppställda hypoteserna 

som går att acceptera. Metoden är starkt förknippad med deduktiv ansats eftersom man 

utgår från teorier för att bilda sina hypoteser, där det i sin tur samlas in data för att testa 

hypoteserna. Den kvantitativa forskningens huvudsakliga fokus ligger på mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation. Kvantitativ forskning strävar efter att 

kausaliteten i det som forskarna mäter ska vara så hög som möjligt. Det urval av 

respondenter man valt för sin studie ska vara så representativt som möjligt för hela 

populationen. Studien ska sedan i sin tur vara replikerbar, att en annan forskare ska kunna 

utföra samma studie och få samma resultat. Då vår studie har en deduktiv ansats och 

fokuserar på att kunna ge ett generaliserbart svar på om det finns något samband mellan 

konkursföretags redovisning av nyckeltal vid närmande av konkurs, genomför denna 

studie en kvantitativ undersökningsmetod. 

Alternativet hade varit att göra en kvalitativ studie, där vi intervjuar individer från företag 

som har gått i konkurs för att få fram deras tankar kring om hur de tänkte kring 

rapportering av nyckeltal i sina årsredovisningar. För att därefter ta fram teorier som 

behandlar nyckeltals användningen. Problemet med en kvalitativ studie är risken för 

subjektivitet som kan förekomma av respondenterna, men även från vår sida i 

utformningen av strukturen i intervjun. Ytterligare problem kan vara att de personer som 

blir intervjuade inte är medvetena om varför de redovisade nyckeltalen eller av någon 

anledning har skäl för att inte medge varför (Bryman & Bell 2017). 

Undersökningsdesign innebär en ram för hur insamlingen och analysen av datan kommer 

att genomföras. Målet med studien är att undersöka om det existerar samband i hur företag 

som har gått i konkurs redovisade nyckeltal ju närmare konkursen de kom. För att 

undersöka det här kommer denna studie att genomföra en longitudinell 

flerfallsstudiedesign. Genom att göra en fallstudie granskar forskaren oftast om det 

existerar unika drag hos ett specifikt fall. Gör man samma undersökning på flera fall 
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uppstår möjligheten att göra en komparativ analys mellan fallen. I denna studie är “ett 

fall” samma som “ett företag”. Longitudinell design innebär att någonting undersöks vid 

en viss tidpunkt, för att sedan återupprepa undersökningen vid ett eller flera andra 

tillfällen. Det här görs för att se om det sker några förändringar över tiden (Bryman & 

Bell 2017; Yin 2007). 

2.4!Källkritik 

Studiens informationskällor är i huvudsak vetenskapliga artiklar som är hämtade från 

universitetets databas OneSearch. Artiklar som använts i studien är vetenskapligt 

granskade vilket gör dessa artiklar tillförlitliga. Böckerna som har använts finns 

tillgängliga på universitetsbiblioteket och ett källkritiskt förhållningssätt har tagits i varje 

fall. Information som har hämtats från internetkällor har handlat om konkurs. Dessa källor 

är från statliga myndigheters hemsidor, där de beskriver konkurs utifrån den svenska 

lagstiftningen, vilket gör att information anses tillförlitlig. Publikationen från CreditSafe 

har sina källor från statliga myndigheter som tingsrätter, Statistiska centralbyrån och 

Bolagsverket vilket gör att den publikationen anses tillförlitlig. Center for Audit Quality 

är en självstyrande, opartisk, nonprofit organisation vars arbete är att stödja och vägleda 

revisionsyrket för publika företag. Med det i åtanke, samtidigt som deras publikation 

bygger på svar från intervjuer med bland annat revisorer och medlemmar från revisions 

kommitteer, ses även deras publikation som tillförlitlig. En artikel finns inte tillgänglig 

på OneSearch, Pentland (1993). Den artikeln har hämtats från kursen “4FE072-

Bolagsstyrning, normer och riskanalyser” som delades ut via MyMoodle. 

2.5!Etiska överväganden 

När det gäller etiska principer i forskningen så tar Bryman och Bell (2017) huvudsakligen 

upp sex stycken: Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet, 

Konfidentialitet- och anonymitetskravet, Falska förespeglingar och Deltagarna ska inte ta 

skada av undersökningen. Informationskravet handlar om att berörda människor ska bli 

informerade om forskningens syfte och vad som ingår i forskningen. Samtyckeskravet 

handlar om att deltagande personer ska få tillräckligt mycket information om forskningen 

och dessutom vetskapen om att de kan välja att inte medverka i studien. Nyttjandekravet 

riktar in sig på att information om personer ska enbart användas i forskningens syfte. 

Konfidentialitet- och anonymitetskravet nämner Bryman och Bell som att information 
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om personerna inom studien måste hållas konfidentiell och lagras på ett sätt så att 

obehöriga inte kan komma åt informationen. Falska förespeglingar är likt 

informationskravet och handlar om att inte ge vilseledande eller felaktig information till 

de personer som är med i undersökningen. Den sista principen, Deltagarna ska inte ta 

skada av undersökningen, förklarar namnet precis vad det handlar om, studien ska inte på 

något sätt skada de personer som deltar i undersökningen (Bryman & Bell 2017). 

Då materialet som hämtas för studien kommer från allmänt tillgängliga och offentliga 

källor, innebär det att studien använder sig av allmän information av publika företag och 

inte av någon privat information om någon individ. På grund av det här så överträder inte 

studien någon av de fem första principerna. Gällande den sjätte principen så är företagen 

som studien ämnat att undersöka inte verksamma och har gått i konkurs, vilket gör att 

företagen inte tar någon skada av studien på grund av att de inte existerar längre. 
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3!Teoretisk referensram 

Teoretiska referensramskapitlet inleds med presentationer av teorier som ligger till 

bakgrund för hypoteserna om varför en förändring i redovisning av nyckeltal skulle 

förändras. Därefter presenteras vad definitionen av ett nyckeltal är och kriterierna för 

att det ska klassificeras som nyckeltal. Avslutningsvis presenteras hypoteserna. 

3.1!Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory (PAT) försöker förutse och förklara varför ledningen väljer 

vissa redovisningsmetoder (Watts & Zimmerman 1978). Teorin är uppdelad i två 

perspektiv som förklarar valet av redovisningsmetoder: effektivitet och opportunistisk. 

Effektivitetsperspektivet förklarar att ledningen använder redovisningsmetoder som bäst 

beskriver företaget och ger därav en rättvisande bild av hur företagets ekonomiska 

situation ser ut. Medan opportunistiska perspektivet hänvisar till att ledningen redovisar 

efter eget intresse och kommer därför välja metoder som är mest gynnsamma för dem 

själva (Deegan & Unerman 2011). När det kommer till att ge information med hjälp av 

nyckeltal är det kopplat till effektivitetsperspektivet. Företagsledningen kommer att välja 

nyckeltal som ger en rättvisande beskrivning av företagets situation. Ur synsättet från det 

opportunistiska perspektivet kommer företagsledare att välja metoder som är mest 

lönsamma för hen själv, vilket betyder att det finns risk att nyckeltal används för att 

vilseleda (Watts & Zimmerman 1990). 

Watts och Zimmerman (1990) beskriver tre hypoteser som förklarar valen av 

redovisningsmetoder: bonusavtal, skuldsättning och politisk påverkan. Dessa hypoteser 

bygger på att företagsledningen agerar opportunistiskt i sina val av redovisningsmetoder. 

Bonusavtal innebär att ledningen väljer redovisningsmetoder som utlöser deras bonusar. 

Skuldsättning handlar om att företag med en hög skuldsättningsgrad är benägna att välja 

redovisningsmetoder som uppvisar högre vinst. Anledningen är för att kunna visa banker 

och andra långivare att företag har bra likviditet att betala av skulder och räntor. Den sista 

hypotesen, politisk påverkan, syftar till att större företag väljer redovisningsmetoder för 

att minska vinsten och därmed undvika uppmärksamheten från samhället och minska 

risken för politisk inblandning. 
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PAT hänvisar till att det finns en flexibilitet i valet av redovisningsmetoder, vilket kan 

förklara varför företagsledningar väljer att redovisa nyckeltalen som de gör. Att 

företagsledningen redovisar nyckeltal för att ge en bättre information om företaget är i 

linje med effektivitetsperspektivet. Valet av nyckeltal som är vilseledande kan kopplas 

till PAT’s redogörelse av det opportunistiska perspektivet.  

3.2!Earnings management 

Begreppet Earnings management, inom redovisning, innebär att ledningen använder 

bedömning i den finansiella redovisningen och strukturerar transaktioner för att ändra 

finansiella rapporter. Den bakomliggande orsaken till earnings management är antingen 

att vilseleda intressenter om företagets ekonomiska situation eller att påverka resultatet 

för att uppnå uppställda mål (Healy & Wahlen 1999). Earnings management förknippas 

till det opportunistiska perspektivet som Watts och Zimmerman (1990) beskriver inom 

PAT, det vill säga väljer redovisningsmetod som gynnar ledningen eller företaget bäst. 

Dye (1988) delar upp efterfrågan för earnings management i en intern och extern del. Där 

han förklarar att den interna begäran kommer från ledningens incitament att uppnå målen 

som existerar i kontraktet som finns mellan ledningen och ägarna. Anledningen till att 

ledningen har incitament till att uppnå målen är på grund av belöningar som de blir 

berättigade till vid uppfyllelse av målen. Den externa viljan att använda sig av earnings 

management kommer från ägarna. Anledningen kan vara att ge företaget fördelaktiga 

villkor på kontrakt som företaget redan har eller ska teckna, men också för att förändra 

potentiella investerares uppfattning om värdet på företaget. Det sistnämnda undersöker 

Dye (1988) närmare i sin studie genom att differentiera mellan nuvarande ägare och 

potentiella ägare med hjälp av en “overlapping generations” modell. Där han nämner att 

den gamla generationen av aktieägare existerar i företaget tillsammans med den nya 

generationen; där ägandet av företaget förs över från den gamla till den nya generationen 

genom reglerade marknader. Dye (1988) hävdar att det finns efterfrågan för earnings 

management av den nuvarande generationen aktieägare för att förbättra företagets 

uppfattade värde inför ett kommande “byte” av ägare.  

Ledningens kunskap om företaget kan ge ledningen möjlighet att välja 

redovisningsmetoder, uppskattning och upplysningar som är bäst för företaget, för att öka 

företagets värde genom att använda redovisning som en form av kommunikation. Det gör 
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det även möjligt för ledningen att välja redovisningsmetoder som inte ger en korrekt 

återspegling av företagets ekonomi. Ledningens bedömning kan ske på flera sätt. Det kan 

exempelvis vara beräkning av värdet på långfristiga tillgångar, valet av 

avskrivningsmetod eller värderingsmetod av lager. Vad de väljer påverkar i sin tur balans-

och resultaträkningen, där “big bath” och “cookie jar” är två exempel på hur det går att 

omfördela sina kostnader och reserver (Healy & Wahlen 1999). 

Earnings management inriktar sig främst på valen som görs gällande den tvingade 

redovisningen, det vill säga balansräkningen och resultaträkningen. Kopplingen som 

studien drar till nyckeltalen, det vill säga den frivilliga redovisningen, är att ledningen i 

företag kommer försöka att använda sig av nyckeltal som gynnar ledningen eller företaget 

bäst. 

3.3!Agentteorin 

När en eller flera personer (principalen) ger ett uppdrag till en annan person (agenten) om 

att utföra ett arbete för principalens räkning, kan det enligt agentteorin uppstå en konflikt 

mellan agentens och principalens intressen (Jensen & Meckling 1976). Särskilt då 

människan ses som nyttomaximerande, det vill säga likt det sättet som PAT förklarar det 

opportunistiska beteendet (Jensen & Meckling 1976; Watts & Zimmerman 1990). 

Agenten kommer med stor sannolikhet att agera i eget intresse och därigenom göra val 

som inte är helt i principalens intresse. För att minska risken kan principalen skapa 

incitament för att sammanfläta agentens intresse med principalens. Ett vanligt 

förekommande incitament inom företag är att ge agenten en del av ägandet av företaget 

eller ett belöningssystem som bygger på företagets prestation (Jensen & Meckling 1976). 

Det här kan kopplas till Watts och Zimmermans (1990) hypotes om bonusavtal i 

företagsledningens val av redovisningsmetoder. Genom att ha ett kompensationssystem 

kommer agenten agera för företagets vinning (Jensen & Meckling 1976). Principalen 

använder sig också av övervakande av agenten genom till exempel en bolagsstyrelse som 

kontrollerar agenten för principalens räkning, men även genom att direkt begränsa 

agenten genom en budget. Detta för att få en översikt och kontroll över agenten, för att 

kunna förhindra att agenten inte agerar mot principalens intresse. Då agenten agerar för 

egen vinning, kommer ledningen att försöka redovisa vad som är bäst för ledningen 

(Jensen & Meckling 1976). Agentteorin kan ses som en förklaring av beteendet hos 
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företagsledningen vid earnings management och bakgrunden till redovisningsvalen 

ledningen gör. När företag går sämre ekonomiskt och börjar närma sig konkurs, har 

agenten anledning att rikta fokus på aspekter där företaget gör bra ifrån sig.  

3.4!Signalling theory 

Signalling theory grundar sig på ideén att den ena parten delger information om sig själv 

till en annan part. Spence (1973) tog fram teorin när han undersökte hur det fungerade på 

arbetsmarknaden. Genom att arbetssökande delger information om sig själva, exempelvis 

utbildning eller erfarenhet, ger det arbetsgivaren möjlighet att urskilja vilka 

arbetssökande som är bäst lämpade för arbetet med utgångspunkt från deras referenser. 

Signalling theory handlar om att det finns så kallade “insiders” som innehar en viss 

information om den organisation som de är involverade i eller om sig själva, vilket är 

intressant för utomstående som inte innehar den informationen. Den här informationen 

kan innehålla både positiva och negativa delar om företaget eller personen. Teorin 

förespråkar att i valet av att minska informationsgapet mellan insidern och den 

utomstående, kommer sämre presterande företag att välja att inte göra det, medan företag 

som presterar bra kommer att göra det (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011). Likt 

det opportunistiska perspektivet av PAT väljs det som är bäst för ledningen eller företaget 

av det som redovisas (Watts & Zimmerman 1990). Detta görs genom att antingen välja 

att presentera mindre information eller genom att fokusera på annan information. På 

grund av det här har utomstående lättare att separera de olika företagen. Det som 

fokuseras är framförallt hur insidern, till exempel ledningen, agerar för att kommunicera 

positiv information om sin organisation för att synliggöra positiva egenskaper om 

organisationen (Connelly et al. 2011). Exempelvis att redovisa mer nyckeltal i sina 

årsredovisningar, jämfört med tidigare år, kan vara för att sända ut information till 

intressenterna varför företaget går med förlust; som exempelvis kan bero på nya stora 

investeringar. Att företag redovisar mindre nyckeltal i sina årsredovisningar kan vara för 

att inte delge lika mycket information om hur det går för företaget. Connelly et al. (2011) 

förklarar att ledningen kommer försöka förmedla den positiva informationen som finns 

om företaget. För ett företag som är på väg mot konkurs kan positiv information om 

företaget vara en bristvara, vilket kan leda till att mindre relevant information får fokus. 

Enligt agentteorin kommer företagsledningen att välja det som är bäst för dem och deras 

intressen (Jensen & Meckling 1976). 
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3.5!Discreationary disclosure theory 

Discretionary disclosure theory handlar om att företag väljer att inte delge information 

när informationen är för kostsam. Beroende på utfallet tar företag beslut om de ska hålla 

inne med informationen eller delge den. Information som företaget besitter behöver inte 

vara negativ utan kan även vara positiv. Den positiva informationen kan bli kostsam för 

företaget om exempelvis konkurrenter, aktieägare eller anställda kan utnyttja 

informationen till sin fördel, vilket i sin tur skadar företaget i sig (Verrecchia 1983). Den 

här kostnaden kallas proprietära kostnader. Proprietär information är information som 

kommer att minska det framtida kassaflödet för företaget vid offentliggörande (Dye 

1986). 

Verrecchia (1983) hävdar att aktieägare och potentiella aktieägare vet om vilken 

information som ledningen har tillgång till, men inte innehållet i informationen. Vilket 

leder till att de potentiella aktieägarna reagerar på avhållandet av information från 

ledningen. Verrecchia refererar till Grossman (1981) och Milgrom (1981) som hävdar att 

personer som besitter mer information om en produkt eller tillgång (exempelvis försäljare 

eller företagsledning) blir indirekt tvingade att ge ut all information om den. Det här på 

grund av att mottagaren ser avsaknaden av information som en signal att informationen 

är dålig. Mottagaren antar att informationen är sämre än vad den egentligen är. På så sätt 

hävdar Grossman och Milgrom att det är fördelaktigt för innehavaren (exempelvis 

försäljare eller företagsledning) att delge all information och inte undanhålla något. 

Verrecchia (1983) håller inte helt med Milgrom och Grossman, där han hänvisar till den 

proprietära kostnaden. Han hävdar att den proprietära kostnaden kan vara en anledning 

till att en ledning inte ger ut en viss information och inte bara på grund av att 

informationen är dålig i sig. Det här är något som mottagaren av informationen är 

medveten om, vilket försvårar för mottagaren att identifiera om informationen som 

undanhålls är undanhållen på grund av att det är dåliga nyheter eller på grund av 

proprietära kostnader. På grund av det här hävdar Verrecchia att det finns utrymme för 

ledningen att kunna undanhålla dålig information om företaget utan att det påverkar 

företaget mer negativt än om de skulle ge ut informationen. Det här stöds av Dye (1986) 

som hävdar att det i företag med både proprietär och icke-proprietär information finns 

omständigheter då företag väljer att inte ge ut all information. När ett företag går dåligt 

kan det då vara fördelaktigt att undanhålla information. Att välja att inte delge information 
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för att det är bättre för företaget eller företagsledningen, går att dra paralleller till 

opportunistiska perspektivet av PAT samt agentteorins redogörelse om att individer är 

nyttomaximerande. Det vill säga redovisning som är bäst för företagsledningen, eller 

företaget, är valen av den informationen som kommer presenteras (Jensen & Meckling 

1976; Watts & Zimmerman 1990). 

3.6!Nyckeltal 

Nyckeltal är tal som beskriver något som är intressant. Om nyckeltalet inte uppfyller 

kriteriet av att vara intressant, är det inte ett nyckeltal utan enbart ett tal. Frågan som 

uppstår är: vem bestämmer om talet är intressant? För somliga kan ett tal vara intressant 

medan för andra ointressant. Företag måste ta hänsyn till sina intressenter, vilket betyder 

att de bör rapportera nyckeltal som intressenterna är intresserade av att se utöver det 

företaget själv är intresserad av. Dessa nyckeltal är en förenklad beskrivning av 

verkligheten genom siffror (Catasús, Högberg & Johrén 2017).   

Ett tal är ointressant när det inte står i relation till något. För att kunna få fram ett värde 

som är jämförbart, formar man nyckeltal efter kvotering: Nyckeltal = intresse / 

jämförelsebas. Exempelvis om företag redovisar att de har tio stycken anställda kvinnor 

säger inte det mycket och blir därav ointressant. Däremot om det sätts i relation till hur 

många anställda företaget har totalt, blir talet intressant. Om företaget har totalt 20 

anställda visar det att det är jämt fördelat mellan könen i företaget, medan om företaget 

har 100 anställda, är det enbart tio procent kvinnor. I relation till andra tal eller belopp 

blir talen intressanta och således nyckeltal (Catasús, Högberg & Johrén 2017).  Nyckeltal 

är kvantifierbara mått som mäter faktorer för ett företags framgång, som Michael Brooks 

specificerar: “KPIs are quantifiable and strategic metrics that measure an organization’s 

critical success factors” (Brooks 2005 se Roxana-Ioana 2016, p. 152). 

År 2017 höll Center for Audit Quality i ett antal gruppdiskussioner med 

företagsledningar, investerare, publika revisorer och advokater inriktade på värdepapper. 

En av frågorna som ställdes var varför företag redovisade nyckeltal. Flertalet anledningar 

diskuterades men där två övergripande anledningar tydligt framträdde. Den första 

anledningen till varför företag redovisar nyckeltal var på grund av uppmaningar från 

investeringsanalytiker som använder sig av den här informationen för att lättare kunna 

analysera företagens framtida värde och dess prestation. Den andra anledningen var att 
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företaget vill berätta sin egna historia och kunna visa hur företagen själva värderar sin 

prestation internt (Center for Audit Quality 2018). 

3.6.1!Informerande 

Nyckeltal kan både vara informerande som desinformerande. Det är ständigt debatt ifall 

den frivilliga redovisningen som företag presenterar är för att informera eller om det är 

för att missleda. Flera forskare hävdar att nyckeltal ger bättre information om företag än 

vad den lagstadgade redovisningen ger (Bhattacharya, Black, Christensen & Larson 2003; 

Lougee & Marquardt 2004; Marques 2017; Smetanka 2012). Att ha med nyckeltal i sin 

årsredovisning är positivt, då informationen är användbar för investerares möjligheter att 

förutspå framtida lönsmahet (Lougee & Marquardt 2004). Marques (2010) visar att 

nyckeltal får mer uppmärksamhet av strategiska skäl när den lagstadgade redovisningen 

inte når upp till riktvärdena. Dessutom hävdar hon att informationen som nyckeltalen ger 

är användbar för användarna. Den frivilliga redovisningen, som nyckeltal faller inom, 

minskar informationsasymmetrin och förser läsaren med användbar information för 

prognoser och värderingar om företaget (Marques 2017). Denna information är relevant 

för investerare för att kunna bedöma företagets framtida prestation (Gu & Li 2003). 

Nyckeltal används för att kommunicera och tydligt visa den ekonomiska prestationen från 

företaget (Smetanka 2012). Dainelli, Bini och Giunta (2013) hävdar i sin studie att 

information, för att den ska vara informativ för externa intressenter, först och främst 

behöver vara information som är relevant för valet av investering. Dessutom ska det vara 

privat information, det vill säga icke publikt känd information.  

3.6.2!Desinformerande 

Nyckeltal används inte alltid för att informera. Utan motivet bakom redovisningen kan 

vara att försöka påverka uppfattning om företaget, det vill säga missleda (Entwistle, 

Feltham & Mbagwu 2012). Den frivilliga redovisningen ger företag en väg att påverka 

investerares uppfattning om företagets prestation. Vilket gör att det uppstår en risk att den 

frivilliga redovisningens ändamål är att missleda investerare (Epping & Wilder 2011). 

Shiah-Hou och Teng (2016) hävdar att nyckeltal används av företagsledare till att justera 

poster för att missleda investerares uppfattning. Nyckeltal används som en teknik för att 

påverka analytikers uppfattning i analytikers prognoser om företaget (Doyle, Jennings & 

Soliman 2013). En anledning att göra det här är för att de vill sälja sin andel av kapitalet 
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i företaget till ett högre pris (Richardson, Teoh & Wysocki 2004). Av mindre sofistikerade 

investerare värderas företag högre med hjälp av nyckeltal jämfört med årsredovisningar 

med enbart den lagstadgade redovisningen (Frederickson & Miller 2004). Zhang och 

Zheng (2011) samt Young (2014) visar att investerare blir vilseledda av den frivilliga 

redovisningen, där uteslutna poster i nyckeltalen är ett tillvägasätt för att missleda. Doyle, 

Lundholm och Soliman (2003) visar att exkludering av poster i nyckeltal ger en 

missvisande bild av företagets framtida kassaflöden och aktieavkastning de 

nästkommande tre åren jämfört med företag som inte exkluderar poster i sina nyckeltal. 

Företag använder sig av opportunistisk definiering av nyckeltal för att möta eller slå 

analytikers förväntningar (Doyle, Jennings & Soliman 2013). Nyckeltal som misslyckas 

med att skapa en bättre förståelse om företaget och dess framtida värde eller som rakt ut 

är missvisande har klassificerats som desinformerande nyckeltal i den här studien. 

3.6.3!Typer av nyckeltal 

Det finns olika typer av nyckeltal, som Catasús, Högberg och Johrén (2017) delar upp i 

tre kategorier: finansiella, verksamhet och personal. Styrkorna med finansiella nyckeltal 

är att nyckeltalen är jämförbara mellan företag, oavsett i vilken bransch som företaget 

opererar. Exempel på finansiella nyckeltal 

är räntabilitet, kapitalomsättningshastighet, 

soliditet eller skuldsättningsgrad. Olika 

nyckeltal kan sända ut olika signaler 

beroende på om nyckeltalen är låga eller 

höga. Nyckeltalet vinstmarginal sänder ut 

mer positiva signaler ju högre det är, då det 

berättar om hur stor del av omsättningen 

som resultatet utgör. Nyckeltalet 

skuldsättningsgrad sänder däremot ut mer 

negativa signaler ju högre det är. Högre skuldsättningsgrad betyder att mindre del av 

företagets tillgångar är finansierade genom eget kapital. Det finns aspekter som 

finansiella nyckeltalen inte kan beskriva. Det är där verksamhetsnyckeltal eller 

personalnyckeltal kommer in för att komplettera uppgifterna om företaget. Bland 

verksamhetsnyckeltalen finns det både nyckeltal som är jämförbara mellan branscher och 

nyckeltal som är specifika för just branschen som företaget är verksamt inom. Ett 
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jämförbart verksamhetsnyckeltal mellan branscher är exempelvis kundnöjdhet. När det 

exempelvis gäller antalet producerade enheter per timme är ett sådant nyckeltal inte 

jämförbart, då värdet per enhet skiljer sig avsevärt mellan exempelvis ett 

restaurangföretag och bilföretag. Personalnyckeltalen går att jämföra mellan olika företag 

oavsett vad företaget är verksamt inom. Exempel på personalnyckeltal är sjukfrånvaro, 

andel anställda kvinnor eller utbildning (Catasús, Högberg & Johrén 2017). 

3.7!Hypoteser 

Nyckeltal kan användas av företag för att ge en förenklad bild av verkligheten genom 

siffror (Catasús, Högberg & Johrén 2017). Företagen kan förmedla viktig information om 

sig själva för intressenter på ett smidigt sätt. Nyckeltalen kan också förmedla information 

som är viktig om andra aspekter utanför företaget. Nyckeltal som företag förmedlar kan 

vara viktiga och informativa, men de behöver inte vara det. Då nyckeltal tillhör den 

frivilliga redovisningen kan ledningen välja fritt vilka nyckeltal som de vill redovisa. Med 

det här i åtanke, med PAT’s syn på att ledningen är opportunistisk och väljer 

redovisningsmetoder som är mest gynnsamma för dem själva, kan ledningen välja att 

redovisa nyckeltal som är missvisande och ger en mer gynnsam bild av företaget än vad 

som verkligen är fallet (Deegan & Unerman 2011).   

När ett företag hamnar i en situation där ekonomin börjar bli sämre vill det inte förlora 

anseende hos investerare eller andra intressenter. För att inte göra det behöver företaget 

sända ut signaler om att det har styrkor på andra håll (Spence 1973). En sådan signal kan 

vara exempelvis visa att företaget har en hög kundnöjdhet. Det kan även vara så att företag 

visar att deras kostnader har minskat inom ett visst område, jämfört mot föregående år, 

för att visa att det finns områden där det har skett förbättringar för framtiden. Connelly et 

al. (2011) hävdar att sämre presterande företag kommer välja att inte minska på 

informationsgapet mellan ledningen och de externa parterna. Dessutom hävdar Healy och 

Wahlen (1999) att ledningar använder sig av redovisningsmetoder för att vilseleda. Det 

innebär att företag kommer att rapportera desinformerande nyckeltal i sin årsredovisning 

när företag börjar gå dåligt. I och med det bör företagen som gått i konkurs ha ett ökat 

antal av desinformerande nyckeltal i sin årsredovisning ju närmare konkursen vi 

undersöker. 
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Enligt signalling theory och earnings management kommer företag att vilja förmedla så 

bra information om företaget som möjligt till externa intressenter. När företag går 

ekonomiskt dåligt och är på väg mot konkurs kan de enligt nämnda teorier vilja visa annan 

information än det finansiella. Det för att flytta fokuset från det negativa och visa mer 

positiv information om företaget; och därmed kunna stärka sin position hos investerarna. 

Vilket leder fram till följande hypoteser: 

H1: Andelen desinformerande nyckeltal ökar närmare konkursen 

H2: Antalet desinformerande nyckeltal ökar närmare konkursen 

H3: Andelen finansiella nyckeltal minskar närmare konkursen 

Dainelli, Bini och Giuntas (2013) undersökning visar att företag som gör bra ifrån sig 

redovisar fler nyckeltal i sin årsredovisning för att minska informationsasymmetrin och 

förbättra möjligheterna för investerare att utvärdera företaget. Vilket ligger i linje med 

signalling theory och Spence (1973) undersökning om arbetsmarknaden att ju mer ”bra” 

information man besitter, desto mer benägen är man att delge den. Vilket tyder på att 

skillnaden mellan konkursföretagen och kontrollföretagens andel informerande nyckeltal 

kommer att öka ju närmare konkursen konkursföretagen kommer. 

H4: Andelen desinformerande nyckeltal kommer öka i större grad för konkursföretagen 

än kontrollföretagen desto närmare konkursen företagen kommer. 

Som Verrecchia (1983) beskriver kommer företag inte vilja delge sig av lika mycket 

information som tidigare på grund av att den information kan vara för kostsam för 

företaget. Då denna proprietära informationen är kostsam för företaget (Dye 1986), 

kommer företag att minska delgivningen av information; åtminstone den informerande 

informationen då den inte kommer att vara lönsam för företaget att dela med sig av. När 

ett företag går ekonomiskt dåligt kommer de då, enligt discretionary disclosure theory, 

inte vilja delge lika mycket information om företag utan kommer att minska 

informationstransparensen och därmed redovisa färre nyckeltal. Risken med att redovisa 

den informationen kan komma att bli väldigt kostsam för företaget då ägare inte kommer 

vara lika benägna att investera i företaget. 
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Jensen och Meckling (1976) hänvisar till att styrning sker genom ens egenintresse, vilket 

innebär att företagen inte kommer vilja att dela med sig av lika mycket information som 

fanns i tidigare årsredovisningar när det går sämre för företaget. Att visa information som 

är kostsam för företaget är inte i deras intressen då det riskerar att förlora investerare om 

företag visar negativa siffror. Likaså förklarade Watts och Zimmerman (1990) att ledning 

kommer att välja de metoder som är mest gynnsamma för dem. Vilket innebär, genom 

koppling till det Verrecchia (1983) och Dye (1986) får fram i sina studier, att det kommer 

vara mindre kostsamt för företaget och ledningen att minska sin informationsdelgivning. 

Utifrån dessa argument formuleras följande hypoteser: 

H5: Antalet nyckeltal minskar närmare konkursen 

H6: Antalet informerande nyckeltal minskar närmare konkursen 
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4!Empirisk Metod 

I kapitlet empirisk metod beskrivs tillvägagångssättet för hur studien genomförts. Till en 

början redogörs hur datainsamling och urval har gjorts. Därefter redovisas hur 

respektive variabler har operationaliserats. Avslutningsvis kommer en redogörelse om 

studiens trovärdighet. 

4.1!Datainsamling 

I och med att denna studie undersöker företags rapportering av nyckeltal i sin 

årsredovisning, är det årsredovisningar som studien kommer att hämta den empiriska 

datan ifrån. Anledningen till att det är just årsredovisningen som studien valt att fokusera 

på är på grund av att det är den mest omfattande publikationen för allmänheten och därför 

klassades av Marston och Shrives som “the main disclosure vehicle” (1991 se Hooks, 

Coy & Davey 2002, p.502). Vilket gör att vår argumentation för att använda 

årsredovisningen är: om det är något som företag vill presentera och delge med 

allmänheten kommer det att finnas i deras årsredovisning. 

Tidigare forskning (Beaver 1966; Tamari 1966 se Drury 1981) behandlar de fem senaste 

åren innan företagen gått i konkurs. Av denna anledning valde vi att använda det antalet 

årsredovisningar per företag för vår studie. Vi undersökte om det skulle vara nödvändigt 

att behandla ytterligare årsredovisningar, men vi bedömde att de senaste fem 

årsredovisningarna ger oss den informationen som vi behöver för analysera om det 

existerar något form av mönster i hur företag som gått i konkurs redovisat nyckeltal. 

Årsredovisningar finns tillgängliga genom databasen Infotorg och är det material som 

företagen skickade in till Bolagsverket. Det är därifrån vi har hämtat årsredovisningarna. 

Datamaterialet sammanställdes i Excel, efter att vi gått igenom att vi båda har fått fram 

samma uppgifter. Det som vi har varit oense om har vi sedan gått igenom tillsammans för 

att diskutera fram hur materialet ska tolkas. Företag som har kalenderår som räkenskapsår 

behöver senast lämna in sin årsredovisning till bolagsverket 31 juli, vilket kan förklara 

varför ett företag som gått i konkurs exempelvis år 2019 inte har en årsredovisning för 

2018 publicerad ännu. 
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Första tanken var att hämta data från Thomas Reuters Eikon databas: Datastream. Efter 

utförande av stickprov insåg vi att deras databas beräknade fram nyckeltal som företag 

inte har publicerat i sin årsredovisning. Därav skulle det inte vara möjligt att analysera 

vilka nyckeltal företag har med i sin årsredovisning för att se vilka och hur många 

nyckeltal som företagen redovisade. På grund av det uteslöts användningen av databas 

och manuell sammanställning av nyckeltal från årsredovisningar genomfördes. 

4.2!Urval 

Att söka i databasen Infotorg efter publika företag som har gått i konkurs är problematiskt. 

Det går inte att få fram om ett företag var publikt eller privat utan att gå in på varje företag 

enskilt. Genom sökning efter aktiebolag som har gått i konkurs visar Infotorg att det finns 

38504 stycken företag. Väljer man att söka på ordet “publ” visar Infotorg 192 stycken 

företag. Vid sådan sökning får man inte med alla publika (noterade) företag då alla inte 

har “publ” i sitt företagsnamn. Till exempelvis kommer inte Dannemora Mineral 

Aktiebolag med i sökresultatet, trots att det var ett noterat företag. Dessutom är inte alla 

företag publika även om de har ordet “publ” i namnet. Det går inte heller att söka efter 

konkursåret, utan även där behövs det gå in på varje företag enskilt för att få fram den 

informationen. Därför söktes information om konkursföretag på internet genom sökorden 

“noterade konkursföretag” och “publika konkursföretag”. Därifrån kom det även fram 

resultat om privata konkurser som medier har rapporterat om. Nordnet (Öhlin 2018) och 

Placera (Linnala 2014) var de två källor som rapporterade om svenska börsnoterade 

företagskonkurser som skett de senaste tio åren. Vårt urval av företag utgår från deras 

rapportering om företag som gått i konkurs. Studien inkluderar inte finansiella institut 

som exempelvis banker, då som Miihkinen (2012) beskriver det: deras karaktär skiljer sig 

från övriga publika företag och bör därför undersökas för sig. 

Av de rapporterade konkurserna erhölls 14 noterade företag som var inom våra kriterium: 

att konkursen skett inom de tio senaste åren, det vill säga 2009 eller senare och att det 

inte är ett finansiellt institut. Ett stickprov på 14 företag anser vi inte är ett tillräckligt stort 

material för att det ska kunna anses vara generaliserbart på hela populationen. För att 

hantera det här så använder vi oss av en kontrollgrupp av noterade företag i samma 

bransch som konkursföretagen och med relativt nära omsättning. De här företagen har 

inte gått i konkurs och är fortfarande noterade på en svensk börs. Företagen ska verka 
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som motsvarigheter för respektive företag som har gått i konkurs och användas som 

jämförelsebas mot företagen som har gått i konkurs. Indelningen av bransch har gjorts via 

Thomas Reuters Eikon databas, Datastream, där varje kontrollföretag har valts ut ur 

samma bransch som sitt motsvarande konkursföretag efter omsättningen. Vid jämförelse 

av omsättning mellan konkursföretag och kontrollföretag, vid val av kontrollföretag, 

använde studien de åren som de två första årsredovisningarna som granskades för 

företagen som gick i konkurs är baserat på. Till exempel för ett konkursföretag vars sista 

årsredovisning är för året 2015, kommer omsättningen i årsredovisningarna för åren 2011 

och 2012 jämföras mellan företaget och dess potentiella kontrollgrupp. Även om målet är 

att välja ett företag som har så närliggande omsättning som möjligt, så har det inte alltid 

varit det företag som har närmast omsättning inom den givna branschindelningen från 

Datastream som valts. Anledningen för det här är att branschindelningen inte alltid var så 

specifik och exakt efter den huvudsakliga verksamheten. Ett exempel på det här är 

Panaxia, vilket är ett säkerhets- och värdetransportföretag som delades in i Branschen 

“Supportive activity”. I den här branschindelningen fanns det exempelvis städbolag som 

var närmre till omsättning än det valda kontrollföretaget Loomis. Men där Loomis 

verksamhet i högre grad överensstämmer med Panaxia. 

Företagen som har valts för studien är: 

 



  

 

28 

4.3!Operationalisering 

I det här avsnittet redogörs variablerna som valts till studien för att undersöka förändring 

av redovisning av nyckeltal ju närmare företagen kommer till konkursen, samt hur dessa 

variabler har operationaliserats.  

4.3.1!Beroende variabler 

Fem beroende variabler har tagits fram för att genomföra undersökningen: 

•! Antal nyckeltal 

•! Antal informerande nyckeltal 

•! Antal desinformerande nyckeltal 

•! Andel desinformerande nyckeltal 

•! Andel finansiella nyckeltal 

Studiens beroende variabler är alla kvotvariabler, vilket innebär att avståndet är lika stort 

överallt mellan skalstegen (Bryman & Bell 2017).  

Beroende variablerna som används i studien har, efter att alla nyckeltal i en 

årsredovisning har hämtats, delats in informerande och desinformerande nyckeltal. Samt 

att varje nyckeltal även har delats in i om det är ett finansiellt, verksamhet- eller 

personalnyckeltal. 

Andel desinformerande nyckeltal och andel finansiella nyckeltal har beräknats fram 

genom att ta antalet desinformerande nyckeltal dividerat med antalet nyckeltal respektive 

antalet finansiella nyckeltal dividerat med antalet nyckeltal. På så sätt har ett decimaltal 

tagits fram på hur stor andel av respektive årsredovisning som utgörs av desinformerade 

nyckeltal samt andelen finansiella nyckeltal. Där 1,0 innebär att alla nyckeltal är 

desinformerande, samt 0,0 innebär att inget av nyckeltalen är desinformerande. Samma 

sak gäller för andelen finansiella nyckeltal. 
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4.3.2!Klassificering av Informerande och Desinformerande nyckeltal 

Nyckeltal kan ge en bättre information om företaget än den lagstadgade redovisningen 

hävdar flertalet forskare (Bhattacharya, Black, Christensen & Larson 2003; Lougee & 

Marquardt 2004; Marques 2017; Smetanka 2012). Men på grund av att nyckeltal är 

frivillig redovisning kan den även användas för att påverka och missleda externa 

intressenters uppfattning om företaget (Entwistle, Feltham & Mbagwu 2012; Epping & 

Wilder 2011).  

Genom de här två synsätten på nyckeltal så har en klassificering av nyckeltalen gjorts där 

de klassificeras antingen som informerande eller desinformerande. Där informerande 

nyckeltal ska ge en bättre bild av företaget. De ska även vara relevanta för beslutstagandet 

vid investeringsvalet, precis som Dainelli, Bini och Giunta (2013) hävdar. Nyckeltal som 

inte skapar en bättre förståelse om företaget vid investeringsval eller som är missvisande 

är klassificerade som desinformativa. Det här är dock en relativt generell uppdelning 

vilket skulle göra det svårt att replikera då olika människor har olika uppfattningar av vad 

som ger en bättre förståelse av företaget. På grund av det här så har studien lagt fram 

riktmärken för vad som anses vara desinformativt för att skapa en tydligare skiljning. Ett 

nyckeltal anses vara Desinformativt av studien om den: 

•! Beskriver något utanför företaget som har en långdragen eller ingen koppling till 

företagets prestation.  

•! Beskrivs som antingen positiv eller negativ istället för att ge den exakta siffran. 

•! Är uppdelad i kvartal eller andra tidsenheter när total per år även finns i 

årsredovisningen. 

•! Beskriver moderbolaget och inte hela koncernföretaget (för koncernföretag). 

•! Beskriver kombination av andra nyckeltal som redan finns i samma 

årsredovisning (till exempel: har ett nyckeltal som presenterar procentuell del av 

försäljningen som sker i Sverige och procentuell del av försäljningen som sker i 

Danmark som ett annat, där ett tredje nyckeltal beskriver den procentuella del av 

försäljningen som sker i både Sverige och Danmark). 
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•! Beskriver något i sin helhet när företaget egentligen bara äger en del av det (till 

exempel: total produktion av olja per dag för ett oljefält där företaget bara äger en 

del av oljefältets produktion). 

•! Beskriver något som inte är helt säkert eller något som är förväntat att hända i 

framtiden. 

Även om de här riktmärkena ökar relabiliteten i studien så finns där fortfarande osäkerhet 

om studiens replikerbarhet. För att öka reliabiliteten i studien har en inter-rater reliability 

gjorts vid indelning av nyckeltalen. Det här har gjorts för både indelningen av 

nyckeltalstyp och för indelning av informerande och desinformerande nyckeltal. Vid 

indelning av det förstnämnda så framkom en överensstämmelse på 94 procent av vår data. 

Överensstämmelsen som vi fick mellan varandra vid indelning av informerande och 

desinformerande nyckeltal var på 87 procent. 

4.3.3!Oberoende variabler 

Då syftet med studien är att kartlägga om det sker en förändring i företags redovisningsval 

av nyckeltal desto närmare de kommer konkursen, består de oberoende variablerna av 

olika former av år. I och med att företagen som undersöks inte har gått i konkurs samma 

år behövdes deras årsredovisningar kodas för att kunna jämföra dem mot varandra. 

Variabeln År kodas så att sista årsredovisningen för ett företag innan deras konkurs kodas 

5. Näst sista årsredovisningen kodas 4 och så vidare. Det vill säga, ett företag vars sista 

årsredovisning är för 2017 kodas 5 och deras äldsta, i undersökningen, som då blir 2013 

kodas 1. 

Utöver variabeln År har även dikotoma variabler kodats för varje enskilt år. Dikotoma 

variabler är variabler som enbart rymmer två kategorier (Bryman & Bell 2017). Det vill 

säga, alla årsredovisningar som är företagens sista innan konkursen har kodats 1 och de 

övriga 0. Den variabeln benämns som “År 5”. Det här har gjorts för alla åren, det vill säga 

fem variabler har tagits fram, en dikotom variabel för varje år: År 5, År 4, År 3, År 2 och 

År 1.  

För att se om det sker en förändring ju närmare konkursen företagen kom, har det även 

kodats dikotoma variabler för de sista åren ihop. Två stycken sådana variabler har kodats: 

År 3 till 5 och År 4 till 5.  
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4.3.4!Kontrollvariabler 

Tidigare forskning har använt sig av omsättning, avkastning på totalt kapital (TK), ålder 

och leverage som kontrollvariabler i sina undersökningar inom earnings management. 

Därav finner vi det nödvändigt att även applicera det i denna studien. Precis som Dainelli, 

Bini och Giunta (2013) har även denna studie med omsättning som en kontrollvariabel 

för att kontrollera företagens storlek. Större företag har större press att delge sig av 

information än vad mindre företag har, då analytiker och andra intressenter observerar 

dem närmre än mindre företag. Avkastning på TK har använts för att ha en variabel som 

kontrollerar företagets prestation (Chiu, Teoh & Tian 2013). Avkastning på TK beräknas 

fram genom att ta resultatet dividerat med balansomslutningen. Ålder som 

kontrollvariabel används för att kontrollera om äldre företag är mindre benägna att göra 

förändringar i sin redovisning (Chiu, Teoh & Tian 2013). Leverage är beräknat som totala 

skulder dividerat med balansomslutningen och används för att kontrollera företagets risk 

av att hamna i konkurs, vilket resulterar till högre benägenhet att använda sig av earnings 

management (Chiu, Teoh & Tian 2013; He & Yang 2014; Lin & Shen 2015). 

Revisionskvalitén skiljer sig beroende på storleken hos revisionsbolaget. De större 

revisionsbolagen tenderar att ge bättre kvalité på sina revisioner då de besitter större 

branschkunskaper och erfarenhet på grund av att de har en större kundkrets (Francis 

2004). Revisionsbolagens uppgift är att undersöka och kontrollera ett företags 

redovisning. Pentland (1993) skildrar i sin studie att revisorer arbetar i team och har en 

framarbetad process i hur de arbetar. Det här kan skilja sig mellan revisionsbyråer och 

deras inflytande i vad företaget väljer att redovisa för nyckeltal, det vill säga det kan se 

olika ut beroende på vilket revisionsbolag som granskat årsredovisningen. Därav har 

studien med revisionsbolag som flera dikotoma kontrollvariabler. Det vill säga om ett 

företag har EY som revisionsbolag för sin årsredovisning får de 1, de övriga 0. Det har 

gjorts för alla revisionsbolag utom två mindre, Strawberry och Parameter, som 

grupperades som övriga. Det här resulterade i sex stycken dikotoma revisionsbolags 

kontrollvariabler: EY, PwC, Deloitte, Mazars, Grant och Övriga. 

4.4!Studiens trovärdighet 

I kvantitativa studier används ofta termerna reliabilitet och validitet för att bedöma om 

undersökningen är trovärdig. Enligt Bryman och Bell (2017) är det tre faktorer som 
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påverkar reliabiliteten: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet 

innebär att det man mäter inte kommer att fluktuera när man gör mätningen fler gånger, 

det vill säga resultatet från en studie blir samma om den görs på nytt. Med intern 

reliabilitet menas om de indikatorer som utgör en skala är följdriktig och pålitlig, det vill 

säga hur respondenternas poäng på en av indikatorerna är relaterat till deras poäng på 

andra indikatorer. Interbedömarreliabilitet handlar om subjektivitet från observatörerna. 

När det exempelvis ska översättas data till kategorier och det är flera som ska utföra denna 

uppgift förekommer risken att deras tolkningar skiljer sig. Saunders, Lewis och Thornhill 

(2016) hänvisar till att reliabiliteten mäts genom att: om resultaten blir likadana vid 

upprepning av studien vid annat tillfälle, att andra forskare kan uppnå liknande 

observationer samt transparensen hur datamaterialet har hanterats. Följdriktigheten, 

överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått avgör reliabiliteten i studien (Bryman 

& Bell 2017). I och med att datainsamlingen är objektivt tagna ifrån årsredovisningar, 

lämnar det ett väldigt litet utrymme för författarnas subjektivitet. Hotet mot datainsamling 

är vid indelningen av kategorier för nyckeltalen. Om andra forskare replikerar studien 

finns risken att de kan definiera nyckeltal annorlunda än vad vi har gjort. För att stärka 

pålitligheten gjorde vi en inter-rater reliability vid indelningen av nyckeltalstyp. Genom 

det här fick vi en överensstämmelse mellan oss författare på 94 procent. Vid indelning av 

informerande och desinformerande blev överensstämmelsen sämre, 87 procent. Då 

årsredovisningarna, som vi har samlat vår data ifrån, inte kommer att ändras i framtiden 

innebär det att om andra forskare försöker återskapa vår studie stärker det argumentet för 

att samma resultat kommer att uppnås. Då vår studie inte berör skalor, kommer inte heller 

intern reliabilitet påverka studien. Ett annat hot mot denna studie är vid behandlingen av 

datan från årsredovisningarna, där det kan ske misstag i och med att det är så mycket data 

som samlas in; som i sin tur sammanställs i excel (Saunders, Lewis & Thornhill 2016). 

För att minimera risken för hotet, har vi gått igenom alla årsredovisningar, så att inget har 

missats. 

Validitet handlar om huruvida studien mäter det som den är avsedd att mäta. Det här kan 

kopplas till stabiliteten, det vill säga om studien ger fluktuerande resultat är det nog inte 

rätt begrepp som mäts. Det handlar även om analysen av resultatet från undersökningen 

hänger ihop eller inte, det vill säga om det finns ett kausalt förhållande mellan variablerna. 

Det som syftas på vid sambandet är om den oberoende variabeln har en påverkande effekt 

på den beroende variabeln. När man diskuterar validitet fokuserar man också på hur 
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generaliserbart resultatet av undersökningen är (Bryman & Bell 2017; Saunders, Lewis 

& Thornhill 2016). Såvida det inte förekommer nya redovisningsregler kring hur 

årsredovisningarna måste se ut och vilken information som krävs, kommer resultatet i 

denna studie att vara implementerbart vid en senare tidpunkt. Då reliabilitet och validitet 

går hand i hand, är ett hot mot studiens validitet att det kan existera bristande reliabilitet. 

Såvida reliabilitet i studien anses vara hög, kommer det inte att påverka studiens validitet 

negativt (Bryman & Bell 2017).  



  

 

34 

5!Empiriskt resultat 

Det här kapitlet består av en presentation av resultaten från testerna som har gjorts och 

beskrivning om dem. Empiriska resultatet ger grunden för den efterföljande analysen. 

5.1!Despriktiv statistik 

I det här avsnittet presenteras deskriptiv statistik över variablerna för att ge en 

övergripande bild av den data som ligger till grund för analyserna som presenteras 

därefter. 

5.1.1!Beroende variablerna 

Det undersöktes om beroende variablerna var normalfördelade och resultatet visade att 

tre av fem var snedfördelade: Totalt Antal, Antal Desinformerande och Antal 

Informerande. För att få dessa variabler normalfördelade så logaritmerades dem. 

Tabellerna 1 och 2 visar översikten för antalet desinformerande nyckeltal för de 

respektive undersökta åren. Standardavvikelsen visar hur stor spridning variabeln har från 

medelvärdet. Det är med andra ord ett mått på avvikelse från medelvärdet. Som det går 

att utläsa från tabell 1 för konkursföretagen har standardavvikelsen en stor spridning från 

medelvärdet, samt att högsta värdet skiljer sig stort från medelvärdet. För 

kontrollföretagen är standardavvikelsen avsevärt mindre än för konkursföretagen. 

Medelvärdet för kontrollföretagen är dessutom högre än för konkursföretagen.  

 
Tabell 1. Logaritmerade antalet desinformerande nyckeltals förändring över åren för 

konkursföretagen 
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Tabell 2. Logaritmerade antalet desinformerande nyckeltals förändring över åren för 

kontrollföretagen 

Tabellerna 3 och 4 visar beroende variabeln Antal informerande nyckeltal samma 

mönster som vid Antal desinformerande nyckeltal. Det vill säga att standardavvikelsen är 

högre hos konkursföretagen jämfört med kontrollföretagen. Medelvärdet är lägre även 

här hos konkursföretagen jämfört med kontrollföretagen, som vi även kunde se hos 

beroende variabeln Antal desinformerande nyckeltals tabeller. Både Max och Min är 

högre hos kontrollföretagen än hos konkursföretagen. 

 
Tabell 3. Logaritmerade antalet informerande nyckeltals förändring över åren för 

konkursföretagen 

 
Tabell 4. Logaritmerade antalet informerande nyckeltals förändring över åren för 

kontrollföretagen 

Totala antalet nyckeltal för konkursföretagen och kontrollföretagens fördelning ser vi i 

tabell 5 och 6. Samma mönster gällande standardavvikelse och medelvärde ser vi här som 

vid beroende variablerna Antal desinformerande och informerande nyckeltal. Även här 

visas det också att Max och Min är högre hos kontrollföretagen, förutom År 3 där Max är 

högre hos konkursföretagen. 
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Tabell 5. Logaritmerade totala antalet nyckeltals förändring över åren för 

konkursföretagen 

 
Tabell 6. Logaritmerade totala antalet nyckeltals förändring över åren för 

kontrollföretagen 

Tabell 7 och 8 visar översikten för beroende variabeln andelen desinformerande nyckeltal 

och dess fördelning över åren för konkursföretagen respektive kontrollföretagen. Det som 

går att utläsa i tabell 7 för konkursföretagen är att det finns minst ett företag som har noll 

procent desinformerande nyckeltal. Vid tredje sista årsredovisningen innan företagen gått 

i konkurs finns det minst ett företag som enbart hade desinformerande nyckeltal i sin 

årsredovisning, det vill säga 100 procent desinformerande nyckeltal. Det som 

framkommer ur tabellen är att medelvärdet sjunker kontinuerligt varje år fram till fjärde 

året för att sedan öka det sista året. I tabell 8 går det att utläsa att kontrollföretagen har en 

mindre andel desinformerande nyckeltal i medel och max jämfört med konkursföretagen. 

Standardavvikelsen är även den mindre i jämförelse. År 2 och År 3 går det att utläsa att  

alla kontrollföretagen hade redovisat desinformerande nyckeltal i deras årsredovisning 

för det året. 

 
Tabell 7. Andel desinformerande nyckeltals fördelning över åren för konkursföretagen 
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Tabell 8. Andel desinformerande nyckeltals fördelning över åren för kontrollföretagen 

Översikten för beroende variabeln Andel finansiella nyckeltal och dess fördelning över 

åren går att se i tabell 9 för konkursföretagen och tabell 10 för kontrollföretagen. Det går 

att utläsa att varje år ligger medelvärdet över 50 procent andel finansiella nyckeltal för 

konkursföretagen, till skillnad från kontrollföretagen där År 1 och År 2 är mindre än 50 

procent. Kontrollföretagens andel är mindre än konkursföretagen samtliga år. Den lägsta 

andelen finansiella nyckeltal ett företag har, för konkursföretagen, var vid tredje sista 

årsredovisningen innan företaget gick i konkurs som låg på 5,88 procent. För 

kontrollföretagen var det År 1, där det låg på 3,45 procent. Standardavvikelsen är lägre 

för kontrollföretagen än för konkursföretagen, där konkursföretagens standardavvikelse 

ligger mellan 0,18 till 2,26 medans kontrollföretagens ligger mellan 0,04 till 0,08. 

 
Tabell 9. Andel finansiella nyckeltals fördelning över åren för konkursföretagen 

 
Tabell 10. Andel finansiella nyckeltals fördelning över åren för kontrollföretagen 

I tabellerna nedan, tabell 11 och tabell 12, presenteras en sammanställande översikt av 

beroende variablerna för konkursföretagen respektive kontrollföretagen. 
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Tabell 11. Deskriptiv statistik för beroende variabler: Konkursföretag 

 
Tabell 12. Deskriptiv statistik för beroende variabler: Kontrollföretag 

5.1.2!Oberoende variabler 

Tabell 13. Deskriptiv statistik för oberoende variabler 

För de samtliga oberoende variablerna framgår lägsta och högsta värde, medelvärde samt 

standardavvikelsen i tabell 13. Av de oberoende variablerna utgörs sju dikotoma variabler 

och en intervallvariabel. Med tanke på variablernas innebörd, har alla ett förväntat utfall 

gällande lägsta och högsta värde samt medelvärdet.  
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5.1.3!Kontrollvariabler 

 
Tabell 14. Deskriptiv statistik för kontrollvariabler: Konkursföretag 

I tabell 14 presenteras den deskriptiva statistiken av studiens kontrollvariabler för 

konkursföretag. Utifrån tabellen kan vi se att flest företag har använt sig av EY (34,29%) 

och PwC (31,43%) som revisionsbolag. Majoriteten av företagen har använt sig av ett av 

“BIG4” revisionsbolagen (ca 73%). Gällande företagens storlek samt omsättning 

konstateras en stor spridning. Omsättning för företagen sträcker sig från noll kronor till 2 

183 527 tusentals kronor. Likaså gällande ålder går det att utläsa en stor spridning. Minst 

ett företag har enbart fem årsredovisningar; när den första årsredovisningen presenterades 

var företaget endast ett år gammalt. Äldsta företaget, av urvalet i studien, var 48 år 

gammalt vid sista årets årsredovisning. När det kommer till avkastning på totalt kapital 

kan vi utläsa att majoriteten företagen har ett negativt resultat i sina årsredovisningar.  
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Tabell 15. Deskriptiv statistik för kontrollvariabler: Kontrollföretag 

I tabell 15 presenteras den deskriptiva statistiken av studiens kontrollvariabler för 

kontrollföretag. Utifrån tabellen kan vi se att flest företag har använt sig av Övriga 

(26,00%) och PwC (23,00%) som revisionsbolag. Majoriteten av företagen har använt sig 

av ett av “BIG4” revisionsbolagen (ca 65%). Gällande företagens storlek samt omsättning 

konstateras en väldigt stor spridning. Omsättning för företagen sträcker sig från 1 213 

tusentals kronor till 18 160 000 tusentals kronor. Likaså gällande ålder går det att utläsa 

en stor spridning. Minst ett företag har enbart fem årsredovisningar; när den första 

årsredovisningen presenterades var företaget endast ett år gammalt. Äldsta företaget var 

86 år gammalt av urvalet i studien vid sista årets årsredovisning. När det kommer till 

avkastning på totalt kapital kan vi utläsa att medelvärdet är negativt men att minimum har 

en mycket mer extrem siffra än maximum, vilket kan peka mot att majoriteten av 

företagen har en positiv avkastning på TK medan ett färre antal går med större förluster. 

5.2!Independent Sample Test 

För att kunna avgöra om det finns någon signifikant skillnad mellan konkursgruppen och 

kontrollgruppen i deras redovisning av de beroende variablerna så använder studien sig 

av ett “Independent Samples Test” (T-test). T-testet kommer inte att ge en förklaring om 

det finns skillnader i förändringen av redovisningen av nyckeltalen med åren, utan 

kommer bara att visa om det finns signifikanta skillnader i medelvärdet av de beroende 

variablerna mellan de två grupperna. 



  

 

41 

 
Tabell 16. Medelvärde och Standardavvikelsen för kontrollgrupp och konkursgrupp för 

beroende variablerna. 

Den första tabellen visar medelvärdet och standardavvikelsen i de två grupperna för varje 

beroende variabel. 
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Tabell 17. Independent samples test 
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För att kunna utläsa testet behöver vi först se om spridningen mellan de två grupperna är 

samma, vilket görs i “Levene’s test för Jämlikhet av Varianser”. Om signifikansen är 

under 0,05 utgår man från att spridningen inte är densamma och använder sig av raden 

“Lika varianser antas inte”. Däremot för samtliga fall är signifikansvärdet över 0,05 vilket 

gör att raden “Lika varianser antas” används i tabellen för att se om det finns signifikanta 

skillnader mellan de två grupperna. För att undersöka om det finns signifikanta skillnader 

kontrollerar man om signifikansvärdet i kolumnen “Sig (2-tailed)” är under 0,05, vilket 

det är för samtliga variabler förutom Andel finansiella. Vad som går att se från tabellen 

är att det finns en signifikant skillnad av Totalt Antal nyckeltal mellan kontrollgruppen 

och konkursgruppen, där skillnaden på medelvärdet är 0,9287. Det bör noteras att det inte 

är en skillnad på 0,9287 antal nyckeltal då de beroende variablerna som är i antal har 

logaritmernas. Skillnaden är från ett medelvärde för konkursgruppen på 2,628 till ett 

medelvärde på 3,5567 för kontrollgruppen, vilket visas i tabell 16. För Antal 

Informerande nyckeltal finns där en signifikant skillnad i medelvärdet på 1,07577 mellan 

kontrollgruppen och konkursgruppen. Den signifikanta skillnaden mellan kontrollgrupp 

och konkursgrupp är 0,58442 för beroende variabeln Antal Desinformerande och  

-0,07179 för beroende variabeln Andel Desinformerande. 

5.3!Korrelationsmatris 

Till den kvantitativa analysen används först en korrelationsanalys på datan. Där variabler 

ställs enskilt mot varandra för att se om där finns ett samband. Korrelationsanalysen har 

ett värde mellan 0 och 1 som kan vara positivt eller negativt, vilket beskriver styrkan i 

sambandet mellan de två variablerna där 0 är inget samband, och 1 är ett perfekt samband. 

Då studien använder sig av flertalet beroende variabler så kommer dessa tas upp separat. 

5.3.1!Andel Desinformerande 

I korrelationsanalysen framgår det att ingen av de oberoende variablerna har ett 

signifikant samband med den beroende variabeln Andel Desinformerande. Däremot har 

de fyra kontrollvariablerna, Leverage, Rev.EY, Rev.PwC och Rev.Övriga ett signifikant 

samband med den beroende variabeln Andel Desinformerande.  
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5.3.2!Andel Finansiella 

Gällande den beroende variabeln Andel Finansiella så har kontrollvariablerna Rev.EY 

och Rev.Mazars ett signifikant samband, medan ingen av de oberoende variablerna hade 

något signifikant samband.  

5.3.3!LN Antal Desinformerande 

Det som går att urskilja gällande den beroende variabeln LN Antal Desinformerande är 

att ingen oberoende variabel har ett signifikant samband med den. Däremot har 

kontrollvariablerna Omsättning, Leverage, Ålder, Rev.EY, Rev.Mazars och Rev.Övriga 

ett signifikant samband med den beroende variabeln. 

5.3.4!LN Totalt Antal 

Den beroende variabeln LN Totalt Antal har inget signifikant samband med någon av de 

oberoende variablerna. Korrelationsanalysen visar att kontrollvariablerna Omsättning, 

Ålder och Rev.EY har ett signifikant positivt samband med den beroende variabeln LN 

Totalt Antal. Dessutom framgår det att kontrollvariablerna Rev.Mazars och Rev.Övriga 

har ett signifikant negativt samband med variabeln LN Totalt Antal. 

5.3.5!LN Antal Informerande 

Korrelationsanalysen visar att kontrollvariablerna Omsättning, Ålder och Rev.PwC har 

ett signifikant positivt samband och Rev.Mazars har ett signifikant negativt samband med 

den beroende variabeln LN Antal Informerande. Vad som går att utläsa gällande de 

oberoende variablerna är att ingen av dem har något signifikant samband med variabeln 

LN Antal Informerande. 

Det behöver även noteras att det förekommer starka signifikanta korrelationer mellan de 

olika oberoende variablerna. Vilket gör att en uppdelning av de olika oberoende 

variablerna i regressionsanalysen har gjorts. 
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Tabell 18. Korrelationsanalys 
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5.4!Regressionsanalys 

Även om det finns samband mellan två variabler så betyder inte det att sambandet är äkta. 

Det kan vara så att ett samband kan vara falskt, då det uppfattade sambandet mellan två 

variabler skapas av en tredje eller flera andra variabler och inte de två variabler som mäts. 

För att kunna testa om det här sambandet är falskt så används en regressionsanalys. 

Genom regressionsanalysen testas studien också efter multikollinearitet, det vill säga att 

de oberoende variablerna inte har ett för starkt samband mellan varandra. Där en VIF-

nivå över 10 inte är acceptabelt. Vid utförandet av analys finns det olika signifikansnivåer 

att utgå ifrån, där p<0,05 och p<0,01 är vanlig förekommande. Signifikansnivå utgör 

vilken säkerhetsmarginal analysen har, där p<0,05 menas med att det finns mindre än 5 

procents risk att ett felaktigt påstående görs och vid p<0,01 är risken mindre än 1 procent 

(Bryman & Bell 2017). Studien har utgått från en signifikansnivå på 0,05. Vid 

användandet av 5 procent istället för 1 procent medför mindre risk att förkasta något som 

är sant men ökar samtidigt risken att inte förkasta något som är falskt. 

Regressionsanalyserna har gjorts i två steg, där en analys först gjorts med bara 

kontrollvariablerna. Den andra analysen som görs inkluderar både kontrollvariablerna 

och de oberoende variablerna. Referenskategorier finns med i varje regressionsanalys, 

vilket menas att de utesluts från regressionsanalysen och genom det utgör som ett 

referensvärde för regressionsanalysen. Anledningen att utesluta kategorier ur analysen är 

för att undvika multikollinearitet. I varje modell har förklaringsgraden och den justerade 

förklaringsgraden tagits upp, vilket förklarar hur mycket kontrollvariablerna och de 

oberoende variablerna förklarar förändringen i den beroende variabeln i varje modell. 

Den justerade förklaringsgraden har använts med anledning att den justerar för antalet 

oberoende variabler som finns med i beräkningen.  
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5.4.1!Antal desinfo 

5.4.1.1!Antal desinfo konkurs 

 
Tabell 19. Regressionsanalys för konkursföretagen, beroende variabel Antal desinformerande nyckeltal. 

Signifikansnivån är 0,000 för samtliga modeller i tabell 19. Den justerade förklaringsnivån är snarlika i alla tabeller, där den är 54,2% i modell 1, 

52,6% i modell 2, 53% i modell 3 och 53,5% i modell 4. Ingen av de oberoende variablerna är signifikanta i någon av modellerna. Däremot är alla 

utom två (Omsättning och Avkastning på T.K.) kontrollvariabler signifikanta. Där alla utom Ålder har ett negativt samband.
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5.4.1.2!Antal desinfo kontroll 

 
Tabell 20. Regressionsanalys för kontrollföretagen, beroende variabel Antal desinformerande nyckeltal. 

I tabellen (20), för kontrollföretagen med den beroende variabeln Antal desinformerande nyckeltal, är signifikansnivån 0,000 för samtliga modeller. 

Den justerade förklaringsgraden är lite lägre jämfört med konkursföretagen, där justerade förklaringsgraden i modell 1 är 42,9%, i modell 2 är den 

48%, i modell 3 är den 48,7% och i modell 4 är den 48,8%. Oberoende variabeln År5 är negativt signifikant samband i modell 2 och oberoende 

variabeln År har ett ett negativt signifikant samband i modell 4. Kontrollvariablerna Ålder, Avkastning på T.K., Rev.PwC, Rev.Deloitte har ett 

signifikant postivit samband i samtliga modeller, medan kontrollvariabeln Rev.Mazars har ett negativt signifikant samband i alla modeller. 
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5.4.2!Antal info 

5.4.2.1!Antal info konkurs 

 
Tabell 21. Regressionsanalys för konkursföretagen, beroende variabel Antal informerande nyckeltal. 

I tabellen 21 för konkursföretagen med beroende variabeln antal informerande nyckeltal är signifikansnivån 0,000 i samtliga modeller. Den justerade 

förklaringsgraden i modell 1 är 42,6%, modell 2 är den 40,9,%, i modell 3 är den 42,7% och i modell 4 är den 43,4%. Ingen av de oberoende variablerna 

är signifikanta. Kontrollvariabeln Leverage har ett negativt signifikant samband i samtliga modeller. Kontrollvariablerna med ett positivt signifikant 

samband i samtliga modeller är Ålder, Rev.EY, Rev.Deloitte och Rev.Övriga. Omsättning har ett positivt signifikant samband i modell 2, 3 och 4. 
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5.4.2.2!Antal info kontroll 

 
Tabell 22. Regressionsanalys för kontrollföretagen, beroende variabel Antal informerande nyckeltal. 

I regressionsanalysen för kontrollföretagen med beroende variabeln antal informerande nyckeltal (tabell 22) kan det utläsas att signifikansnivån även 

här, precis som vid konkursföretagen, är 0,000 i samtliga modeller. Den justerade förklaringsgraden är lite högre än vid konkursföretagen, där den är 

49,5% i modell 1, 47,9% i modell 2, 48,9% i modell 3 och 49,8% i modell 4. Ingen av de oberoende variablerna är signifikanta. Kontrollvariablerna 

Avkastning på T.K., Rev. EY, Rev.PwC, Rev.Deloitte och Rev.Övriga har ett positivt signifikant samband i samtliga modeller. 
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5.4.3!Antal Totalt 

5.4.3.1!Antal totalt konkurs 

 
Tabell 23. Regressionsanalys för konkursföretagen, beroende variabel Antal totala nyckeltal. 

När det kommer till tabell 23 för det totala antalet redovisade nyckeltal för konkursföretagen är signifikansnivån 0,000 i samtliga modeller. Den 

justerade förklaringsgraden i modell 1 är 47,6%, i modell 2 är den 44,5%, i modell 3 46,1% och i modell 4 är den 47%. Ingen av de oberoende 

variablerna är signifikanta. Kontrollvariabeln Omsättning har ett positivt signifikant samband i modell 4. Leverage har ett negativt signifikant samband 

i samtliga modeller. De kontrollvariabler som har ett positivt signifikant samband i samtliga modeller är Ålder, Rev.EY, Rev.PwC och Rev.Deloitte. 
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5.4.3.2!Antal totalt kontroll 

 
Tabell 24. Regressionsanalys för kontrollföretagen, beroende variabel Antal totala nyckeltal. 

Precis som konkursföretagen har kontrollföretagen en signifikansnivån på 0,000 i samtliga modeller som går att utläsa i tabell 24. Den justerade 

förklaringsgraden är högre än för konkursföretagen. I modell 1 är den 52%, i modell 2 är den 52,1%, i modell 3 är den 52,9% och i modell 4 är den 

53,7%. Likaså här är ingen av de oberoende variablerna signifikanta. Kontrollvariabeln Ålder har ett positivt signifikant samband i modell 4 medans 

Avkastning på T.K., Rev.EY, Rev.PwC, Rev.Deloitte och Rev.Övriga har ett positivt signifikant samband i samtliga modeller. 
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5.4.4!Andel desinfo 

5.4.4.1!Andel desinfo konkurs 

 
Tabell 25. Regressionsanalys för konkursföretagen, beroende variabel Andel desinformerande nyckeltal. 

I tabellen 25 visar modell 1 en justerad förklaringsgrad på 40% med en signifikansnivå på hela modellen med 0,000, vilket är detsamma för de andra 

modellerna i tabellen. Den justerade förklaringsgraden skiljer sig vid byte av oberoende variabler, som går att utläsas i modell 2, 3 och 4. Den justerade 

förklaringsgraden för modell 2 är 36,9%, för modell 3 är den 38,2% och för modell 4 39,1%. I modellerna finns det inga oberoende variabler som har 

ett signifikant samband med den beroende variabeln. Kontrollvariablerna Leverage, Avkastning på TK, Rev.PwC, Rev.Mazars och Rev.Övriga har 

ett signifikant negativt samband med den beroende variabeln Andel Desinfo i samtliga modeller i tabellen. 
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5.4.4.2!Andel desinfo kontroll 

 
Tabell 26. Regressionsanalys för kontrollföretagen, beroende variabel Andel desinformerande nyckeltal. 

I tabellen 26 visar modell 1 en justerad förklaringsgrad på 29,1%. Precis som vid konkursföretagen visar tabellen en signifikansnivå på 0,000, vilket 

är detsamma för modell 3 och 4. Modell 2 i tabellen visar en signifikansnivå på 0,001. Den justerade förklaringsgraden är väldigt snarlik mellan 

modellerna med de oberoende variablerna, modell 2 30,5%, modell 3 31,9% och modell 4 31,7%. Även här som med konkursföretagen finns det inga 

oberoende variabler som har ett signifikant samband med den beroende variablerna i någon av modellerna. Enbart kontrollvariabeln Ålder har ett 

signifikant samband med beroende variabeln Andel Desinfo i samtliga modeller i tabellen, som är positivt. 
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5.4.5!Andel Finans 

5.4.5.1!Andel finans konkurs 

 
Tabell 27. Regressionsanalys för konkursföretagen, beroende variabel Andel finansiella nyckeltal. 

I tabell 27 är den justerade förklaringsgraden låg i samtliga modeller och ingen av modellerna visar någon signifikans. Enbart en variabel är signifikant 

med den oberoende variabeln Andel finansiella nyckeltal, det är kontrollvariabeln Rev.EY som är signifikant i samtliga modeller i tabellen. Sambandet 

är negativt. 
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5.4.5.2!Andel finans kontroll 

 
Tabell 28. Regressionsanalys för kontrollföretagen, beroende variabel Andel finansiella nyckeltal. 

I tabellen 28 visar ingen av modellerna någon signifikans. Precis som konkursföretagen visar tabellen för kontrollföretagen en låg justerad 

förklaringsgrad i alla modellerna. Ingen av de oberoende variablerna har ett signifikant samband med beroende variabeln i någon av modellerna. 

Kontrollvariablerna Rev.PwC, Rev.Deloitte och Rev.Övriga visar ett negativt signifikant samband i samtliga modeller i tabellen. Rev.EY likaså i 

modellerna 2, 3 och 4.
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6!Analys 

Analysen är strukturerad efter varje hypotes och utifall hypoteserna förkastas eller 

accepteras. Därefter följer en analys av de olika faktorerna som kan ha påverkat utfallet 

av resultatet. 

När vi tittar på den deskriptiva statistiken ser vi ett tydligt sammanhängande mönster 

mellan de beroende variablerna. Konkursföretagen har högre standardavvikelse hos 

samtliga beroende variabler jämfört med kontrollföretagen. Det här visar att det är en 

större spridning hos konkursföretagen i sin redovisning av nyckeltal än vad det är hos 

kontrollföretagen. Statistiken visar även att konkursföretagen redovisar en större andel 

desinformerande nyckeltal än vad kontrollföretagen gör. Vilket stärker det Healy och 

Wahlen (1999) förespråkar, att sämre presterande företag väljer att redovisa vilseledande 

nyckeltal för att försöka dölja att det går dåligt för företaget. Även andelen finansiella 

nyckeltal är högre hos konkursföretagen, vilket tyder på att kontrollföretagen redovisar 

fler verksamhets och personalnyckeltal än vad konkursföretagen gör. Kontrollföretagen 

redovisar fler i antalet nyckeltal än vad konkursföretagen gör; totalt, informerande och 

desinformerande. Vilket stämmer överens med Dainelli, Bini och Giuntas (2013) 

undersökning om att företag som gör bra ifrån sig redovisar fler nyckeltal än företag som 

det går sämre för. 

Independent Samples Testet visar att det existerar en skillnad mellan kontroll- och 

konkursföretagen, vilket resultatet visar att det gör för beroende variablerna med 

undantaget av Andel Finansiella nyckeltal. Vi kan därmed fastställa att det finns en 

skillnad mellan kontrollföretagen och konkursföretagen, dock går det ej att säga utifrån 

t-testet att det finns en skillnad över åren ju närmare konkursen vi undersöker. Utan testet 

visar enbart att det finns en skillnad. 

Regressionsanalyserna visar inget signifikant samband mot oberoende variablerna, 

varken för konkursföretagen eller kontrollföretagen. Det här tyder på att det inte går att 

bekräfta att det sker en förändring närmare konkursen. Inte heller att det är en förändring 

för konkursföretagen jämfört mot kontrollföretagen. Att en skillnad existerar i hur 
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konkursföretagen redovisar nyckeltal jämfört mot kontrollföretagen visar t-testet, men 

mot konkursen kan vi dock inte se att det sker en förändring. 

6.1!Hypotestestande analyser 

H1: Andelen desinformerande nyckeltal ökar närmare konkursen 

Argumenten som låg till grund för den här hypotesen var att ledningen ansågs vara 

opportunistisk i sin redovisning och därmed kommer att agera på det sätt som är mest 

lönsamt för dem själva (Deegan & Unerman 2011). När ett företag börjar gå sämre kan 

det bli svårare att hitta investerare eller behålla andra intressenter, på grund av rädslan att 

företaget kan komma att gå i konkurs. På grund av det här finns det incitament för 

ledningen att inte vilja visa hur det går för företaget genom att inte minska på 

informationsgapet mellan ledningen och de externa intressenterna (Connelly et al. 2011). 

Healy och Wahlen (1999) hävdar att ledningar använder sig av redovisningsmetoder för 

att vilseleda, vilket kan vara ett sätt att behålla informationsgapet mellan ledningen och 

de externa parterna. I både korrelations- och  regressionsanalyserna visade de oberoende 

variablerna inget signifikant samband vilket innebär att hypotes H1 förkastas. 

Förklaring till att de oberoende variablerna inte är signifikanta skulle kunna vara att 

företagen inte har något incitament att delge information, även om den informationen är 

desinformerande (Connelly et al. 2011). En anledning till det kan vara att företaget inte 

har mer desinformerande information som skulle öka det uppfattade värdet av företaget. 

Det kan också vara så att företagen, enligt PATs perspektiv om efficiency, försöker att 

visa en rättvis bild av företaget och därmed inte väljer att redovisa en större andel 

desinformerande nyckeltal vid närmandet av konkurs (Deegan & Unerman 2011). 

H2: Antalet desinformerande nyckeltal ökar närmare konkursen 

Argumenten för hypotesen var, likt H1, att ledningen har incitament att undanhålla för 

externa intressenter hur det går för företaget när företag presterar sämre (Connelly et al. 

2011). Där användningen av vilseledande information kan vara ett alternativ för att 

undanhålla för intressenterna. Vilket är något Healy och Wahlen (1999) hävdar att 

ledningar redan gör genom val av redovisningsmetod. På samma sätt kan ledningar göra 

det här vid valet av nyckeltal som redovisas. Både korrelations- och 

regressionsanalyserna visade ingen signifikans mellan antalet desinformerade nyckeltal 
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och de oberoende variablerna vilket innebär att hypotes H2 förkastas. Hade det funnits 

signifikans skulle hypotes förkastas ändå, då sambandet är tvärtom mot vad som 

förutspåddes. 

Att det inte existerar några signifikanta oberoende variabler i analyserna skulle kunna 

förklaras av samma som H1 att företaget vill redovisa en så rättvisande bild som möjligt 

av dem själva (Deegan & Unerman 2011). Och vill därav inte delge vilseledande 

information. Det skulle även kunna vara att det inte finns någon desinformerande 

information att delge sig av för att stärka insynen på företaget och vilseleda genom att 

delge det. 

H3: Andelen finansiella nyckeltal minskar närmare konkursen 

Argumenten som låg till grund för hypotesen att andelen finansiella nyckeltal skulle 

minska närmare konkursen företaget kommer, var bland annat att företagen skulle sända 

ut signaler där dem hade sina styrkor, det vill säga icke finansiella nyckeltal som 

exempelvis kundnöjdhet (Spence 1973). Det här är kopplat till signalling theory som 

innebär att man delger information om sig själv för att stärka sitt värde. Dåligt presterande 

företag kommer delge mindre informativ information, då de inte är lika benägna att 

minska informationsgapet som existerar mellan ledning och intressenterna (Connelly et 

al. 2011). Därav förutspåddes att företag inte skulle öka sin delgivning av finansiell 

information i form av nyckeltal utan fokusera mer på verksamhets- och personalnyckeltal, 

som då i sin tur skulle leda till att andelen finansiella nyckeltal skulle minska närmare 

konkursen företaget kom. I både korrelations- och regressionsanalyserna var de 

oberoende variablerna inte signifikanta, vilket innebär att hypotes H3 förkastas.  

Att det inte fanns några signifikanta oberoende variabler i analyserna skulle kunna 

förklaras av att det är för stor spridning i den beroende variabeln trots att den är 

normalfördelad. Däremot görs det synligt genom medelvärdet i den deskriptiva statistiken 

att andelen finansiella nyckeltal ökar kontinuerligt genom åren, med undantag för det sista 

året. Det blir även synligt i regressionsanalysen vilket pekar i motsatt riktning av vad 

hypotesen säger. En förklaring skulle kunna vara, att inga oberoende variabler är 

signifikanta, på grund av att företagen vill utge en så rättvisande bild som möjligt av 

företaget; vilket är i linje med PAT’s efficiency perspektiv om hur företag redovisar 

(Deegan & Unerman 2011). Det skulle även kunna vara så att företagen inte har någon 
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information som kan stärka deras värde att delge i form av nyckeltal och på så sätt inte 

kunnat sända ut signaler för att vilseleda intressenterna (Healy & Wahlen 1999).  

H4: Andelen desinformerande nyckeltal kommer öka i större grad för konkursföretagen 

än kontrollföretagen desto närmare konkursen företagen kommer. 

Argumenten för hypotesen grundade sig i att företag som gör bra ifrån sig är mer benägna 

att redovisa fler nyckeltal i sin årsredovisning för att minska informationsasymmetrin, det 

vill säga redovisa fler informerande nyckeltal (Dainelli, Bini & Giunta 2013). Då varken 

kontrollföretagen eller konkursföretagens regressionsanalyser har ett signifikant samband 

med de oberoende variablerna innebär det att hypotesen förkastas. 

Att inget samband påträffas med de oberoende variablerna kan förklaras av att 

informationen är för kostsam (Dye 1986). Att en förändring av redovisningen av nyckeltal 

inte sker över åren kan vara för att konkursföretagen inte vill ge en antydan om att det går 

sämre för företaget genom att redovisa annorlunda, för att inte sända signaler att något 

negativt sker för företaget. Att kontrollföretagens förändring av redovisning av nyckeltal 

inte har ett signifikant samband kan vara för att de redan redovisar tillräckligt med 

information för att minska informationsasymmetrin som existerar gentemot investerare. 

H5: Antalet nyckeltal minskar närmare konkursen 

Argumenten som låg till grund för denna hypotesen var att företagen inte vill dela med 

sig information om dem själva i lika stor utsträckning som de har gjort tidigare för att den 

information kan vara kostsamt för företaget (Verrecchia 1983). När företagen då går 

sämre kommer det styras av eget intresse och inte vilja delge sig av mer information än 

nödvändigt (Jensen & Meckling 1976) och kommer därför att välja metoder som är bäst 

för företaget (Watts & Zimmerman 1990). I både korrelations- och regressionsanalyserna 

var de oberoende variablerna inte signifikanta, vilket innebär att hypotes H4 förkastas.  

Att inget samband med de oberoende variablerna kan förklaras av agentteorin, det vill 

säga att principalerna inte vill att informationen skall minska och ser därför till att 

ledningens intresse är sammanflätad med deras intresse; som då kan vara att få 

informationen presenterad till sig (Jensen & Meckling 1976). En annan förklaring kan 

vara att företagen inte ser att delge sig av informationen, eller minska den informationen, 

som kostsam för företaget. Det vill säga att informationen inte är proprietär information 
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(Dye 1986). Det är inte att minska sin delgivning av information som kommer att påverka 

företagets ekonomiska situation och kan därför se det som att det kan vara mer skadligt 

för företaget än att det skulle bidra till någon nytta. Förklaringen skulle kunna vara att de 

inte vill sända ut signaler att de försöker dölja något genom att minska sin redovisning av 

nyckeltal. Det förklaras av PAT’s effektivitets perspektiv, att ledningen i företagen väljer 

metoder som ger en rättvisande bild om hur företagets ekonomiska situation ser ut 

(Deegan & Unerman 2011) och försöker inte vilseledda intressenter som earnings 

management syftar på att ledningar gör (Healy & Wahlen 1999).  

H6: Antalet informerande nyckeltal minskar närmare konkursen 

Argumenten för denna hypotes, likasom hypotes H4, var att företagen kommer att minska 

sin delgivning av information i form av nyckeltal när det går dåligt för företaget på grund 

av att det är för kostsamt för företaget (Verrecchia 1983). Då företag och ledning har ett 

eget intresse (Jensen & Meckling 1976) kommer de att ta till metoder som är bäst lämpade 

för dem och deras verksamhet (Watts & Zimmerman 1990). Antalet informerande 

nyckeltal förutspåddes att minska ju närmare konkursen företaget kom. Likt vid hypotes 

H4 var de oberoende variablerna inte signifikanta i både korrelations- och 

regressionsanalyserna vilket leder till att hypotes H5 förkastas. 

Likasom vid hypotes H4, att inget samband finns med de oberoende variablerna, skulle 

denna hypotes kunna förklaras av efficiency perspektivet i PAT. Företagen vill uppvisa 

en rättvisande bild av hur deras ekonomiska situation ser ut (Deegan & Unerman 2011). 

En annan förklaring skulle kunna vara att de inte anser att informationen är kostsam för 

företaget att dela med sig av. Att minska på antalet informerande nyckeltal är då inte 

aktuellt. 

6.2!Kontrollvariabler 

Vad som gick att urskilja ur alla regressionsanalyserna var att kontrollvariablerna som 

användes, exklusive variablerna som beskrev vilken revisionsfirma företagen anlitade, 

hade ett signifikant samband med de beroende variablerna. Där Leverage, Omsättning 

och Ålder var signifikanta i fler än hälften av regressionsanalyserna av de olika beroende 

variablerna, men där även Avkastning på TK förekom signifikant mot Andel 

Desinformerande nyckeltal.  
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Kontrollvariablerna Omsättning och Ålder visar på ett signifikant positivt samband vid 

användning av beroende variablerna Totalt antal nyckeltal samt antal informerande 

nyckeltal. Vilket innebär att ju högre omsättning företaget har desto fler nyckeltal och 

informerande nyckeltal redovisar företaget i sin årsredovisning. Dessutom ju äldre 

företaget är desto fler nyckeltal och informerande nyckeltal redovisas. Antalet 

desinformerande nyckeltal visar också ett positivt samband med variabeln Ålder. Det här 

indikerar att antalet nyckeltal är relaterat till hur stort företaget är och även hur länge 

företaget har existerat. Således är det inte hur nära konkursen företaget kommer som 

påverkar företagens redovisning av nyckeltal. 

Kontrollvariabeln Leverage visar ett signifikant negativt samband vid användning av alla 

beroende variabler utom andel finansiella nyckeltal. Vilket innebär att desto högre 

Leverage, alltså desto högre andel skulder företaget har, desto färre nyckeltal redovisar 

företagen i sin årsredovisning. Det betyder att om företaget har högre skulder gentemot 

balansomslutningen kommer det att redovisa allt färre nyckeltal, dock fler 

desinformerande än informerande nyckeltal. Folk delger mer information om sig själva 

vid en arbetsansökan för att stärka sina chanser att få anställningen (Spence 1973). Att 

företag redovisar färre nyckeltal när deras information är sämre (leverage), kan kopplas 

till signalling theory i den aspekten att företaget väljer att minska redovisning av nyckeltal 

för att stärka sitt uppfattade värde. 

I regressionsanalyserna med beroende variabeln andel desinformerande nyckeltal visar 

analyserna även ett signifikant negativt samband med kontrollvariabeln avkastning på 

TK. Det innebär att ju sämre avkastning på TK, desto större andel desinformerande 

nyckeltal redovisar företagen. Vilket kan vara i linje med Connelly et al. (2011) förklaring 

om dåliga företags motvilja att minska på informationsgapet mellan ledning och externa 

intressenter.  
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7!Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som studien drar utifrån resultatet, med 

hänsyn till studiens syfte. 

Syftet med studien var att kartlägga om det sker en förändring i företags redovisningsval 

av nyckeltal desto närmare de kommer konkursen. Tillvägagångssättet för att uppfylla 

vårt syfte härledde vi från hypoteser från befintliga teorier om varför ett företag skulle 

förändra sin redovisning av nyckeltal. Det här utfördes kvantitativt genom att samla in 

data från årsredovisningar och som sedan testades genom att utföra regressionsanalyser. 

Eftersom att det inte fanns någon signifikans med våra oberoende variabler så går det inte 

att kartlägga någon förändring genom denna studien. Det går med andra ord inte att 

konstatera någon förändring i hur företag redovisar i sina årsredovisningar ju närmare 

konkursen de kom.  

Det som vi däremot kan se är att det finns andra saker som påverkar antalet och även 

andelen nyckeltal företaget redovisar. Genom den deskriptiva statistiken kan vi se 

skillnader mellan konkursföretagen och kontrollföretagens redovisning av nyckeltal. 

Vilket bekräftades av t-testet. Det är dock bara att det existerar en skillnad mellan 

konkursföretagen och kontrollföretagen. Att det sker en förändring närmare konkursen 

kan studien inte bekräfta. Det som studien däremot kan se är att om ett företag har högre 

omsättning tenderar de att redovisa fler nyckeltal än vad mindre företag gör. Har ett 

företag hög leverage så tenderar de att redovisa färre antal nyckeltal jämfört med företag 

med lägre leverage. Även hur länge företaget har existerat påverkar mängden nyckeltal 

som redovisas. Det här behöver dock inte vara unikt för företag som hamnat i konkurs, 

det kan vara så att levande företag följer samma mönster, men det kräver forskning för 

att säkerställa att det även gäller för levande företag. 

Om intresset är att analysera företag för att se hur deras finansiella situation ser ut är det 

bättre att använda modellerna som tidigare forskare har tagit fram, exempelvis Altman’s 

(1968) eller Ohlson’s (1980) modell. Hade denna studie kartlagt en förändring är den 

bättre applicerbar om det enbart ska undersökas ett eller ett fåtal företag, då processen att 

gå igenom företags årsredovisningar och kartlägga nyckeltalsredovisningen är väldigt 

tidskrävande i relation till datainsamlingen för exempelvis Altman (1968) eller Ohlson 
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(1980) modeller. Är det många företag som skall undersökas är det bättre att använda en 

eller flera av tidigare forskares modeller (Altman 1968; Blum 1974; Ohlson 1980; 

Shumway 2001; Zmijewski 1984). Förutsatt att denna studie hade visat på en kartlagd 

förändring. 

Då studien inte kan kartlägga en förändring i hur företagen presenterar nyckeltal i sin 

årsredovisning, föreslås alternativa sätt att undersöka samma problem. Ett förslag är att 

se om det finns någon förändring generellt sett i hur företagen presenterar sina 

årsredovisningar när företaget börjar ge sämre resultat. Exempelvis se om det 

förekommer några förändringen i förvaltningsberättelsen. Annat förslag är att jämföra 

årsredovisningar inom samma bransch mot levande företag som presterar väl mot 

företagen som gått i konkurs. Det vill säga årsredovisningarna från samma tidpunkt för 

att se om det finns skillnader som är gemensamt för företagen som har hamnat i konkurs.  
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