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Sammanfattning  
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Titel: Konkursprognostisering - En studie om konkurser i de svenska byggföretagen  

Författare: Muhammed Basoda och Azime Celik  

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak  

Bakgrund och problemdiskussion: Idag är konkurser ett problem då många företag försätts i 

konkurs samt att de bidrar till konsekvenser som påverkar hela samhället. Byggföretag är hårt 

drabbade och det finns olika tillvägagångssätt, bland annat att genom olika modeller och 

nyckeltal, för att beräkna konkurser i förväg och ta åtgärder. 

Syfte: Syftet med studien är att jämföra och analysera fem olika 

konkursprognostiseringsmodeller och dess nyckeltal i de svenska byggföretagen, för att se 

om någon eller några modeller är tillämpbara. Syftet med studien är vidare att jämföra våra 

resultat med resultatet från den litauiska studien och se om vi får ett liknande resultat.  

Metod: Studien har använt ett kvantitativt tillvägagångssätt där data har samlats in från 

årsredovisningar för att sedan tillämpas i fem konkursprognostiseringsmodeller. Vidare har 

nyckeltalen granskats bland annat utifrån en regressionsanalys. 

Resultat och slutsats: Ingen av de fem modellerna är tillämpbara i de svenska byggföretagen 

då ingen av påvisar en tillräckligt hög träffsäkerhet som anses pålitlig. Med hjälp av nyckeltal 

kan man till hög grad säga hur väl ett företag mår och därför till viss sannolikhet säga 

huruvida företaget kommer gå i konkurs.  

Nyckelord: Konkursprognostisering, konkurs, byggföretag, nyckeltal, regressionsanalys, 

Altman, Z-score, Springate, Zavgren, Taffler & Tisshaw och Chesser 

  



 

Abstract  
Titel:   Konkursprognostisering - En studie om konkurser i de svenska byggföretagen 

Authors: Muhammed Basoda and Azime Celik 

Supervisors: Bengt Lindström and Jurek Millak  

Background: When companies go bankrupt and they contribute to consequences that affect 

the entire society from different aspect. The construction sector is very affected line of 

business but there are different approaches for calculating bankruptcies in advance and 

measuring how well a business is. 

Purpose: The purpose of this study is to compare and analyze five different bankruptcy 

prediction models and their financial ratios in Swedish construction sector, to see if any or 

some models are applicable. Furthermore, the purpose of the study is also to compare our 

results with the results from the Lithuanian study and see if we get a similar result. 

Method: The study has used a quantitative approach where data has been collected from the 

companies’ annual financial reports and then applied in five bankruptcy prediction models. 

Results and conclusion: None of the five models are applicable in Swedish construction 

sector, as none of them shows high accuracy which is considered reliable. 

Keywords: Bankruptcy prediction models, bankruptcy, construction sector, financial ratios, 

regression analysis, Altman, Z-score, Springate, Zavgren, Taffler and Tisshaw and Chesser 

 

  



 

Begreppsdefinitioner  
Logitanalys - Är en länkfunktion av en parameter. Det är oddsens logaritm. 

Logistisk regression - Används för att undersöka om det finns ett samband mellan en 

responsvariabel som kan ta två möjliga värden och en förklarande variabel.  

Diskriminant analys - Metoder inom statistisk beslutsteori som använder diskreta, beroende 

variabler för att avskilja grupper observerade värden och fördela nya. 

Probit - statistiskt en typ av regression där den beroende variabeln bara kan ha två värden. 

Icke-parametrisk statistik - Baseras på rangordningar och median när data bearbetas.  

Koefficient - En oföränderlig faktor. 

Multivariat analys- Flera variabler används i modellen för att kunna ge ett resultat. 

Kontrollgrupp – Grupp av friska företag som testas. 

Viktning – Hur mycket inträffande nyckeltalen i de tillämpade modellerna besitter 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet förklaras bakgrunden till forskningen om konkurs. Därefter diskuteras 

problemet som denna uppsats kommer beröra. Slutligen presenteras studiens syfte och avgränsning. 

 Bakgrund  

En vedertagen definition av en konkurs brukar vara att man inte har förmågan att betala. Det 

kan vara skulder till leverantörer, kreditgivare eller aktieägare men också helt enkelt i juridisk 

mening försätts i konkurs skriver Dimitras, Zanakis & Zopounidis (1996). När ett företag 

hamnar i konkurs bidrar det till en rad konsekvenser både för företaget och för samhället. 

Företagarna mister de företag de byggt upp, anställda förlorar sina arbeten och kreditgivare 

eller andra finansiella intuitioner förlorar utlånade pengar (Charitou, Neophytou & 

Charalambous 2007; Kumar & Rami 2007). Detta i sin tur leder även till att skatteintäkterna 

minskar vilket resulterar i att arbetslösheten och statens utgifter ökar. De som lider mest av 

att ett företag går i konkurs är leverantörer som har oprioriterade fodringar, bland är 

leverantörernas förluster så betydande att de också får ekonomiska svårigheter och de inte 

kan betala deras egna skulder (Koponen 2003, ss. 38–39).  

Konkurser har alltid förekommit och i sin helhet har de minskat från 1990-talet då Sverige 

påverkades av den dåvarande ekonomiska krisen. Sen dess har det varit en nedgång av 

konkurser i Sverige med undantag för finanskrisen som påverkade företag (SCB 2018). Till 

2017 när utvecklingen återigen vände och konkurserna ökat. Företagskonkurser i Sverige 

ökade med tre procent från 2016 till 2017. Totalt var det 5839 företag som gick i konkurs 

2017 och de mest drabbade branscherna var bygg- och hotell/restaurangbranschen. 

 

FIGUR 1 ANTAL FÖRETAGSKONKURSER PER ÅR 
KÄLLA: EKONOMIFAKTA (2018) 
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Svenska Dagbladet (2017) skriver att bostadsmarknaden står inför svårare tider och att till 

och med konkurser är något som är fullt ut möjligt hos bostadsutvecklare. Orsaker till detta 

menat Tor Borg (2017) analyschef på JLL är att utbudet på bostadsmarknaden blivit för stort 

samtidigt som bolåneregleringen gjort att efterfrågan inte är lika hög längre. Detta menar 

artikeln till färre produktioner av bostäder som leder till att byggföretag inte får lika många 

jobb. Det tyder alltså på att en mängd människor blir av med sina jobb, 2017 blev 4092 

anställda inom byggbranschen drabbade. 

 

FIGUR 2 FÖRETAGSKONKURSER I SVERIGE PER BRANSCH 2017 

Källa: Ekonomifakta (2018) 

Konkursprediktion är ett sätt att i ett tidigare skede kunna förutse att en konkurs är på väg och 

då snabbare ta vid åtgärder. Konkursprediktion har sedan 1960-talet varit ett ämne som det 

forskats mycket om. En av de mest betydelsefulla modellerna var Altmans Z-score modell 

(1968) som fick stort genombrott och än idag jämförs nya modeller med den. Sen dess har det 

utvecklats en rad olika modeller som använder sig av olika metoder. Exempelvis statistiska 

modeller, neurala nätverk, operativ forskning m.m. Trots all denna forskning har det ännu 

inte utsetts en modell som är korrekt i alla avseenden (Kumar & Rami 2007). 
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Grundstenen i dessa modeller är nyckeltal från årsredovisningar. Detta ställer krav på att 

redovisningen bland annat är tillförlitlig. Den ska vara neutral och inte vinklad med andra 

ord. Dessutom bör den vara komplett för att läsaren ska kunna fatta korrekta beslut (Kellgren 

& Bjuvgren 2014) 

 Problemdiskussion  

Att försöka förutse konkurser och företags misslyckanden har varit något man försökt studera 

sen i början på 1960-talet. Med hjälp av offentliga data som företagen själva publicerar och 

statistiska verktyg kunna försöka beräkna eventuella konkurser (Altman & Narayanan, 1997). 

Olika intressenter har drivit denna forskning framåt, exempelvis finansanalytiker och 

bankväsendet. Företag som inte klarar sig kan bero på en rad olika faktorer och beroende på 

vilken del man utgår ifrån kan olika definitioner av konkurs framkomma (Dimitras et al. 

1996).Efter mer än 40 års forskning om detta ämne finns det fortfarande ingen allmänt 

accepterad modell för konkursförutsägelse (Wu 2010). Detta är ett problem för revisorerna 

som måste bedöma sina kunders fortsatta drift som verksamhet minst ett år efter 

bokslutsdatumet (McKee & Greenstein 2000). Författarna menar att det har även varit ett 

problem för revisorer som kritiserats för att de inte i tidigare skeden varnat för konkurser. 

Carrington (2014) styrker detta och tar upp stora konkurser såsom Enron och Worldcom men 

även komplexiteten kring det hela. Ett stort moment kring revisorns arbete är att analysera 

verksamhetens ekonomi och där ingår bland annat granskning av skulder, nyckeltal, 

oförmåga att betala av lån, med flera.  

Att skapa modeller för att i ett tidigt skede kunna beräkna en eventuell konkurs är viktig ur 

två olika aspekter menar Kumar och Rami (2007). Dels ur ett ”Early warnings” perspektiv 

där chefer, ledning etc kan försöka förhindra konkurser i ett tidigt skede. Prognoser är också 

relevanta ur ett beslutfattarperspektiv då investerare vill kunna beräkna hur välmående ett 

företag är.  

Det är inte bara intressant för att se om ett företag kommer misslyckas eller inte utan även för 

att se om ett företag kommer kunna betala tillbaka skulder och lån. Liou (2008) menar att 

konkursprognostiseringsmodeller också syftar till att beräkna om ett företag kommer förlora 

sina investerare, långivare och intressenter ett år innan konkursen inträffar. Ett bekymmer när 

det kommer till finansiellt beslutsfattande är därför att på ett korrekt sätt förutspå konkurser 

och/eller bedöma ett företags hälsa (Atiya 2001). Förutsägande av företagskonkurser är ett 

viktigt och omfattande ämne eftersom det kan få stor inverkan på bankernas utlåningsbeslut 
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och lönsamhet (Nanni & Lumini 2009). Om inte en korrekt prognos skulle göras kan det få 

dåliga konsekvenser både för bankerna och för de involverade företagen. Om banken 

exempelvis enligt sin modell bedömer ett företag till hälsosam men det i själva verket ligger 

nära till insolvens så drabbas både banken och den som tagit beslutet. Ett tvärtemot fall skulle 

också kunna föreligga där det ansökande företaget i själva verket har en välfungerande och 

lönsam affärsmodell men på grund av bankens för strikta kreditprövning inte blir lämplig för 

lån.  

Nyckeltal är i centrum vid beräkningar av ett företags hälsa. Nyckeltal tas både från balans- 

och resultaträkning och ställs sedan mot varandra för att räkna mått som exempelvis soliditet, 

lönsamhet, etc. Det finns en mängd olika nyckeltal och dessa nyckeltal utvärderar olika 

företag olika bra. Anledningen till att de fungerar olika bra kan vara att nyckeltalen är bäst 

lämpade för olika branscher (Gupta & Huefner 1972). Mot bakgrund av att ett antal 

byggföretag varje år går i konkurs samt att det är den mest drabbade branschen var det av vårt 

intresse att utifrån studiens valda modeller utvärdera vilka nyckeltal som bäst beräknar 

företag i byggbranschen. 

Det finns ingen svensk studie som har utvärderat denna uppsatsens valda modeller på 

byggföretag. Vid en sökning bland vetenskapliga artiklar fann vi en litauisk studie som är 

gjord på just byggbranschen som fick hög träffsäkerhet på somliga av sina valda modeller. 

Den litauiska studien beskrivs ingående i teoriavsnittet. 

 Syfte 

Syftet med studien är att jämföra och analysera fem olika konkursprognostiseringsmodeller 

och dess nyckeltal i de svenska byggföretagen, för att se om någon eller några modeller är 

tillämpbara. Syftet med studien är vidare att jämföra våra resultat med resultatet från den 

litauiska studien och se om vi får ett liknande resultat.  

 Frågeställningar 

● Är någon av de fem konkursprognostiseringsmodellerna tillämpbara i de svenska 

byggföretagen?  

● Vilka nyckeltal har störst betydelse för att förutsäga en konkurs bland dessa? 

  



 

 5 

 Avgränsningar 

Vi har valt att inte inkludera följande branscher inom byggbranschen: 

● Arkitektverksamhet 

● Designverksamhet 

● Markundersökning 

● Teknisk konsultverksamhet 

● Utformning av byggprojekt 

Denna avgränsning gjordes eftersom verksamheterna och deras nyckeltal ser annorlunda ut. 

Vi ville ha en homogen grupp och de branscher som vi valt bort klassas inte som rena 

byggföretag enligt oss då de sysslar med verksamheter runt om själva byggindustrin. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den litauiska studien som har replikerats, modellerna som studien tillämpat 

och tidigare forskning som är relevant för det valda ämnet. Sist presenteras nyckeltal och kritik mot 

tidigare forskning.  

 Tidigare forskning 

Under de senaste decennierna har konkursprognostisering vuxit till ett dominerande 

forskningsområde i finansvärlden. Många studier har gjorts för att hitta den bästa 

konkursprognostiseringsmodellen. I och med detta har olika modeller och tekniker utvecklats 

för att hitta det mest tillämpbara medlet för att förutse konkurser. De mest populära 

modellerna har varit de statistiska modellerna som dominerat i flest 

konkursprognostiseringsmetoder. 1966 utvecklade Beaver en modell för 

konkursprognostisering där modellen använder sig av nyckeltal för att göra en 

diskriminantanalys. Som svar på sin analys fick Beaver en riskindexmodell utvecklad för att 

förutse konkurser vilket är enkla punktsystem baserade på olika nyckeltal (Balcaen & Ooghe 

2006).  

1968 utvecklade Altman en statistisk multivariat analysmodell, multipel diskriminant analys 

(MDA) och uppskattade en Z-Score modell som sitt bidrag till forskningen kring företag som 

misslyckas. MDA försöker skapa en linjär eller kvadratisk kombination av egenskaperna som 

bäst diskriminerar mellan grupperna. Denna modell har under åren präglat forskning om 

konkurser och många av de senare modellerna har baserats på Altmans modell. Altman själv 

justerade sin egen modell Z-score år 1977 till en förbättrad Zeta-modell. Altmans modell 

dominerade litteraturen om konkursforskningen fram till 1980-talet när den avtog men det 

kvarstår en accepterad standardmetod som ofta används som en baslinjemetod för 

komparativa studier (Balcaen & Ooghe 2006).  

Det som har ersatt MDA är mindre komplicerade statistiska metoder som logitanalys och 

probitaanalys och linjära sannolikhetsmodeller. Dessa modeller är vad som satte grunden för 

modeller som Zavgren (1983; 1985) och Doumpos och Zopoudinis (1999). Dessa metoder 

använder en kombination av variabler som skiljer mellan företag som lyckas och misslyckas. 

Ohlsson förändrande 1980 forskningen genom att presentera en modell som använde 

logitanalys och detta har varit en populär metod för att förutse konkurser (Balcaen & Ooghe 

2006). Idag används även artificiell intelligens för konkursprognostiseringen och dessa har 

snabbt tillämpat sig i den finansiella världen (Kumar & Rami 2007).  



 

 7 

I sin översiktliga studie där Kumar & Rami (2007) utvärderar olika slags 

konkursprognostisering metoder som statistiska modeller, neurala nätverk, operativ forskning 

med mera de att statistiska metoder ensamma inte längre är angelägna att användas som 

kontorsverktyg. De antyder även att hybridformer överträffar alla andra metoder som 

tillämpas själv och det är just hybridtekniker som blivit en trend. När det kommer till den 

framtida utvecklingen för konkursprognostiseringen menar Kumar & Rami (2007) att 

riktningen kommer gå mot mer hybrida metoder för denna typ av modeller.  

 Nyckeltal i byggbranschen 

Det finns en rad olika modeller för konkursprediktion, så kallade “Early warnings system” 

och dessa modeller är konstruerade för olika branscher, finns ingen modell som är specifik 

för en bransch (Adamowicz & Noga 2018). I en studie gjord av Öcal et. al (2007) på 

byggbranschen i Turkiet har man analyserat vilka nyckeltal som har störst inverkan. 

Författarna undersökte 16 nyckeltal som har störst betydelse vid analys av byggföretagen och 

kom fram till att likviditet var det som påverkade mest. Bland de nyckeltal som hamnade 

högst upp på listan fanns följande fyra nyckeltal: 

● Quick ratio (Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder) 

● Cash (Kassa) 

● Earnings before interest & taxes/interest (EBIT) 

● Current (Quick ratio inkl. inventarier) 

 Tidigare studie gjord på byggföretag i Litauen 

Denna studie använder vi för att replikera och jämföra resultaten i Sverige mot Litauen.  

“Bankruptcy prediction in the sector of construction in Lithuania” 

Studien är gjord i Litauen där Marcinkevicius och Kanapickiene (2014) tillämpar fem olika 

konkursprognostiseringens modeller på litauiska företag i byggbranschen. Detta görs för att 

författarna vill undersöka vilken av modellen som är mest tillämpbar i den litauiska 

byggbranschen. Problemet som Marcinkevicius och Kanapickiene (2014) beskriver är att de 

tidigare studierna som gjorts i samma område mestadels använt sig av Altmans modell för 

konkursprognostisering. De menar att denna metod måste göras varje år för att resultatet av 

ett år inte går att dra en klar slutsats. Modellerna som användes i undersökningen var Altman-

modellen (Z’-Score), Springate-modellen, Zavgren-modellen, Taffler & Tisshaw-modellen 

och Chesser-modellen. 
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Urvalet gjordes på företag som hade inlett konkurs mellan 2009–2013 detta resulterade i ett 

urval på 1571 konkursföretag. Efter detta gjordes ett stickprov där 521 av konkursföretagen 

undersöktes, deras urval fick därmed en sannolikhetsgrad på 95 procent. Data som användes i 

studien var årsredovisningar mellan 2007–2012. Författarna valde att undersöka tre 

årsredovisningar bakåt för respektive bolag innan konkurserna inleddes (Marcinkevicius & 

Kanapickiene 2014).  

Studien visade att den modellen som fungerade sämst för konkursprognostisering i de 

litauiska byggföretagen var Taffler & Tisshaw-modellen. Den modell som visade sig vara 

bäst lämpad för att förutse konkurser är den linjära diskriminanten, Springate-modellen och 

den logistiska regressions Chesser-modellen (Marcinkevicius & Kanapickiene 2014).  Se 

nedan:  

 

FIGUR 3 TRÄFFSÄKERHETEN I DEN LITAUISKA STUDIEN 

Källa:  Marcinkevicius & Kanapickiene (2014 s.2) 

Det som kan anses vara bristande i deras undersökning är att de inte har någon kontrollgrupp. 

Med andra ord kan de inte mäta Typ 1- och Typ 2-fel. Detta innebär att Chesser-modellen vid 

snabb anblick verkar fungera väldigt bra med en träffsäkerhet på 92 procent men om 

modellen även visar 92 procent på aktiva bolag (med samma tolkningsvärden) så fungerar 

modellen uppenbarligen inte. 

Ytterligare en studie har gjorts i Litauen med dessa modeller på transportföretag, vilket gav 

ett annorlunda resultat än det ovan. Deras resultat visade att litauiska företag ofta använder 

Altman-modellen för att förutsäga eventuella konkurser, men de kom fram till att även 

Springate- och Taffler & Tisshaw-modellen också är lämpliga för litauiska företag att 

förutsäga eventuella konkurser. Zavgren- och Chesser-modellen är olämpliga för 

transportföretag (Bercevic & Jureviciene 2013). 
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 Nyckeltal  

Det som utgör ett nyckeltal är sammanfattade numeriska värden som beskriver förhållanden 

osanna och sanna, verkliga och overkliga. Nyckeltalen blir uttryck för vad som uppfattas som 

verklighet, den man skapar eller representerar som själv uppfattar den. Nyckeltal är tal som 

man uttalat intresserar sig för. Det kan exempelvis vara mått som soliditet, omsättning etc. Ett 

nyckeltal kan inte ta hänsyn till alla komplexa faktorer som finns i alla organisationer. Det är 

förenklingar de mått som de ska beskriva. Fördelen med det är att det utgör en utgångspunkt 

för att diskutera mer komplexa frågor (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008).   

Med hjälp av rätt nyckeltal kan man mäta och beräkna hur ett företag mår och vart det är på 

väg. Nyckeltalen hjälper företag att värdera sin egen position internt, hur de internt arbetar för 

att uppnå sina mål och externt mäta hur långt de är ifrån att uppnå sina mål. Företag kan med 

hjälp av nyckeltal göra framsteg genom att använda de som motivation. Nyckeltal kan hjälpa 

intressenter att fatta beslut eller blida förutsägelser om framtiden (Carlucci 2010).  I alla 

organisationer är det målsättningen som driver företagen framåt, exempelvis att vara det mest 

lönsamma företaget inom sin bransch (Shahin & Mahbod 2007).  

När det kommer till konkurser och nyckeltal menar Ooghe och De Prijcker (2008) att 

beroende på vad för typ av företag som undersöks för konkurs föreligger vissa orsaker. 

Exempelvis kan alla finansiella nyckeltal bland nystartade företag ha en lika förutsägbar kraft 

eftersom likviditeten försämras direkt efter lönsamhetsproblem och syns redan i första 

årsredovisningen. Tillväxtföretag brukar ha svag likviditet och lönsamheten ökar långsamt på 

grund av omstrukturering. Ett lågt finansiellt oberoende (låg soliditet) är den första indikatorn 

på eventuell konkurs.  I ett senare skede leder låg lönsamhet till insolvens - alltså konkurs. I 

vissa fall, oftast etablerade företag, kan en försämring av finansiella resultat ske lång tid före 

konkursen inträffar, med andra ord går det inte att förutsäga direkt (Ooghe och De Prijcker 

2008). 
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 Altman 

Efter Beavers forskning, som anses vara en klassiker och grunden inom krisforskning, 

undersökte ett antal forskare multivariata tekniker för att välja en uppsättning av variabler 

som skiljer bäst mellan misslyckade och icke-misslyckade företag.  Den mest betydande 

studien var Edward I. Altmans (1968) forskning som är tillämpbar på börsnoterade företag 

inom tillverkning och industri. Altmans multivariata modell utnyttjade den finansiella 

modellen av 33 företag som försatts i konkurs tillsammans med ett stratifierat urval av 33 

företag som inte försatts i konkurs (Koponen 2003, s. 54). Detta resulterade i följande 

diskriminantfunktion, allmänt känt som Z-score (Johansson & Lindberg 2016): 

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.999X5 

där;  

X1 = Rörelsekapital / Totala tillgångar 

X2 = Balanserade vinstmedel / Totala tillgångar 

X3 = Rörelseresultat (EBIT) / Totala tillgångar 

X4 = Marknadsvärde av eget kapital / Bokförda värdet av totala skulden 

X5 = Nettoomsättning / Totala tillgångar 

Z = Totalt Index 

Trots många studier kring konkursprognostisering har den ursprungliga Z-Score-modellen 

introducerad av Altman (1968) varit den dominerande modellen som tillämpas över hela 

världen, trots att den är 50 år gammal. Således används den fortfarande idag både i forskning 

och praktik som ett huvudsakligt eller stödjande verktyg för konkurs eller ekonomisk analys 

(Altman et. al. 2014). 

Därefter har variationer av Altman blivit utformade för att vara tillämpliga på privatägda 

företag (Altman Z'-Score) och privatägda samt icke-tillverkande företag (Altman Z "-Score). 

Den ursprungliga Z-Score-modellen var baserad på företagets marknadsvärde och var således 

endast tillämplig på börshandlade företag. Altman (1983) gjorde då en fullständig justering 

av modellen som ersätter marknadsvärdet (X4) med det bokförda värdet av eget kapital samt 

eliminering av X5 (Altman & Hotchkiss 2010). Vi har valt att använda oss utav Z’-score då 

den litauiska studien använde sig av den.  
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Z’-score ser ut som följande:  

Z’ = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5  

där;  

X1 = Rörelsekapital / Totala tillgångar 

X2 = Balanserade vinstmedel / Totala tillgångar 

X3 = Resultat före ränta och skatter (EBIT)/ Summa tillgångar 

X4 = Bokfört värde av eget kapital / Bokfört värde av totala skulder 

X5 = Omsättning / Balansomslutning 

 

Tolkning av Z'-värdets resultat: 

Z'-värde över 2,9 - Företaget anses vara säkert baserat på de givna finansiella siffrorna. 

Z'-värde mellan 1,23 och 2,9 - “Grå område” 

Z'-värde under 1,23 - Sannolikheten för ekonomisk kris (konkurs) är hög 
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 Springate  

Springate-modellen utvecklades av Gordon LV Springate 1978. Springate är en 

vidareutveckling av Altman och innefattar multipla diskriminant-analyser. Springate utgick 

till en början från 19 nyckeltal som ofta förekom för att sedan välja ut de fyra mest lämpade 

nyckeltalen för att beräkna hur välmående ett företag är. Springate använde modellen på ett 

urval av 20 konkursföretag och 20 välmående företag (Boritz, Kennedy, Sun 2007) Urvalet 

begränsades till tillverkningsindustrin och nådde en träffsäkerhet på 92,5 procent (Husein & 

Pambekti 2014).  

I en studie som gjordes av Adriana (2011) där författaren studerade konkursprognostisering 

för indonesiska börsnoterade dryck- och livsmedelsföretag. Slutsatsen som Husein och 

Pambekti (2014) studie visade var att Springate modellen kan användas för att utvärdera ett 

företags prestanda och framtida eventuella konkurser. Författarna skrev också att Springate 

modellen kan användas som ett tidigt varningssystem för konkurs. 

Springate-modellen som definieras Hadi och Anggraneni (2008):  

S = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D  

där; 

A= Rörelsekapital / Totala tillgångar  

B= Resultat före ränta och skatter (EBIT) / Totala tillgångar  

C= Resultat efter finansnetto (EBT) / Kortfristiga skulder  

D= Omsättning / Totala tillgångar (Hadi & Anggraeni 2008) 

Regeln för Springate modellen är att ifall Z ≤ 0,862 är ett företag i konkurs (Boritz et al 

2007). 
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 Zavgren 

Denna modell publicerades 1985 och är baserad på icke-parametrisk statistik som analyseras 

logit. Detta var annorlunda från Altman som använde ett normalt antagande, Zavgren 

fungerade inte som ett normalt antagande och därför användes logitanalysen. Detta med hjälp 

av modellens koefficient (Shahdoust, Mohammad, Pouya, Parvizi  2015). Till skillnad från 

diskriminanta modeller finns alltså inte en så kallad gråzon som finns hos logistiska 

regressionsmodeller. Zavgren (1989) skriver att en intressant aspekt av denna modell är att 

den belyser problem i de nyckeltalen som spelar den största rollen för att förklara varför ett 

företag går nedåt. Vidare skriver författarna att de problem som oftast inte ligger i företagets 

konton exempelvis ledarskap- och miljöproblem ofta ändå kan återfinnas i företagens 

finansiella siffror. Ett exempel på en post som lätt kan observeras från företagens beräkningar 

är användandet av skulder (Zavgren 1989).  

Inom konkursprognostiseringsmodeller med logistisk regression kalkylerar man enligt 

formeln; 

P(Z) = 1/(1+e^-Z )  

där P är sannolikheten att företaget går i konkurs och Z-värdet är värdet för den analyserade 

modellen. När P > 50 procent är det sannolikt att ett företag ska gå i konkurs, medan när P < 

50 procent finns ingen risk för konkurs. Z-värdet för Zavgrens modell är som följande:  

Z = -0.23883 + 0.108X1 + 1.583X2 + 10.780X3 - 3.074X4 - 0.486X5 + 4.350X6 - 0.11X7 

där;  

X1 = Varulager / Nettoomsättning 

X2 = Kundfordringar / Varulager 

X3 = Likvida medel + kortfristiga placeringar / Summa tillgångar 

X4 = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 

X5 = Avkastning på eget kapital 

X6 = Totala skulder / Balansomslutning 

X7 = Avkastning på total kapital (Zavgren 1985) 
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 Taffler & Tisshaw  

Användandet av multiple discriminant analysis (MDA) fortsatte att dominera forskningen av 

konkursprognostiseringen och 1982 utvecklade Taffler en modell lik Altmans Z-score men 

som fokuserade på företag i Storbritannien. Denna modell är också baserad på en linjär 

funktion. Modellen kategoriserar urval av konkursföretag och friska företag baserat på 

nyckeltal. Metoden ansåg han var med lämplig än kvadratiska tekniker. Taffler gjorde 

undersökningen under perioden 1968–1973 på 23 konkursföretag och 29 friska företag. Han 

fick kritik för sitt urval av friska företag då de inte matchade med urvalet av konkursföretag i 

faktorer som storlek, bransch eller år (Ismalil 2014).   

Taffler hävdade att hans modell var bättre än de befintliga modellerna som etablerades i USA 

exempelvis Altman. Detta för menade han var för att hans modell kunde förutse en konkurs 

tre år innan det skedde. Hans förklaring till att modellen var så tillämpbar är på grund av 

urvalet av friska företagen och att de icke kollinära variablerna. En slutsats Taffler drog av 

sin studie är att modeller ska tillämpas över en tid detta på grund av andra aspekter som kan 

påverka som att ekonomiska förändringar i världen, politik och andra förändringar (Ismalil 

2014).   

Taffler & Tisshaw modellen definieras av Kanapickiene och Marcinkevicius (2014): 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4  

där; 

X1= Resultat före skatt/kortfristiga skulder  

X2 = Omsättningstillgångar/ totala skulder  

X3 = Kortfristiga skulder/ Totala tillgångar  

X4 = ”No-credit interval” (Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder / Rörelsekostnader- 

Avskrivningar) 

Om Z värdet överstiger 0,3 är företaget friskt, om Z-värdet är mindre än 0,2 finns det ett 

konkurshot (Kanapickiene & Marcinkevicius 2014) 
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 Chesser  

Chessers modell publicerades 1974 och han använde en logit modell för att förutse att 

kommersiella lån skulle misslyckas. Denna modell användes för att se om en låntagare 

kommer att kunna betala tillbaka sitt lån, dock menade han att om det visar sig att en 

låntagare inte kan betala tillbaka betyder det inte konkurs. Utan att det kan krävas lånevillkor 

på lånet som är mindre gynnsamma för låntagaren än de ursprungliga lånevillkoren. 

Huvudsakligen används detta som en kreditkontrollsmodell vars uppgift är att upptäcka 

insolvens med låneavtal, den mäter sannolikheten att lånet inte betalas ut och används av en 

logistisk regression (Cheng, Chen & Fu 2005).  

Modellen definieras enligt Kanapickiene och Marcinkevicius (2014): 

Z = –2.0434 – 5.24X1 + 0.0053X2 – 6.6507X3 + 4.4009X4 – 0.0791X5 – 0.1021X6 

där; 

X1 = Kassa/Totala tillgångar  

X2 = Omsättning/Kassa 

X3 = EBIT/Totala tillgångar  

X4 = Totala skulder / Totala tillgångar  

X5 = Anläggningstillgångar/ Eget Kapital  

X6 = Rörelsekapital / Nettoförsäljning (Kanapickiene & Marcinkevicius 2014) 

Även här appliceras sannolikhetsformeln: P(Z) = 1/(1+e^-Z ) 

om P> 0,5 → Kan inte betala 

om P≤ 0,5 → Kan betala  

 Klassificering och jämförelse av nyckeltal  

När det kommer till dessa modeller har de både likheter och skillnader. Dessa likheter och 

skillnader består dels av lika/olika nyckeltal. Modellerna kan med andra ord innehålla precis 

samma nyckeltal, dock kan dessa ha olika viktningar - alltså hur mycket inträffande 

nyckeltalen besitter i respektive modell. I kommande avsnitt presenteras samtliga 

modellernas nyckeltal under respektive kategori. Rangordningen är gjord för respektive 

modell där siffran 1 är det nyckeltalet som har störst inverkan (högst viktning) på modellens 

utfall, siffran 2 näst störst inverkan osv. 
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2.10.1 Kapitalstruktur 

Ett företags kapitalstruktur är centralt för alla typer av verksamheter där det utgår från 

företagens finansiering med lånat och eget kapital, kapitalbindning och betalningsförmåga på 

lång och kort sikt.  

Kapitalstruktur handlar om soliditet och skuldsättningsgrad. Soliditeten bedömer ett företags 

stabilitet det vill säga betalningsberedskapen på lång sikt. Ökar eget kapital snabbare än de 

totala skulderna blir soliditeten bättre. Har ett företag en låg soliditet kan det vara ett tecken 

på att de kommer att hamna i kris även fast resultatet bara försämras lite. När ett företag har 

en hög skuldsättningsgrad tyder det på att de besitter en låg stabilitet (Statistiska Centralbyrån 

1999).   

Inom modellerna går det se följande mått på kapitalstruktur: 

Modell Nyckeltal Viktningens 

rangordning 

Altman Bokfört värde av eget kapital / Bokförda värdet av totala 

skulden 

5 

Zavgren Totala skulder / Balansomslutning 2 

Chesser Totala skulder / Totala tillgångar  3 

Chesser Anläggningstillgångar/ Eget Kapital 5 

TABELL 1 RANGORDNING, KAPITALSTRUKTUR 

Tabellen visar att ingen av de fem konkursprognostiseringsmodellerna använder 

kapitalstruktur som den tyngsta viktningen. Zavgrenmodellen är den som använder måttet i 

högst viktning (2) medan i Chesser modellen används det flest gånger. Taffler & Tisshaw och 

Springate använder inte nyckeltal som visar på kapitalstrukturen i ett företag. Nyckeltalen 

som används för att beräkna kapitalstruktur tas helt från balansräkningen. 
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2.10.2 Likviditet 

För att mäta ett företags betalningsförmåga på kort sikt används så kallade likviditetsmått. 

Det mest kända nyckeltalet inom denna kategori är kassalikviditet där tillgångar som kan 

omsättas fort (omsättningstillgångar) ställs mot skulder som måste betalas inom kort varsel 

(kortfristiga skulder). Den tillgång som kan omsättas fortast är givetvis likvida medel, men 

oftast räknas kundfordringar och så vidare också med. En tumregel är att kassalikviditeten 

ska ligga på 100 procent annars bör åtgärder vidtas (Blinfo 2017). 

Inom modellerna går det se följande mått på likviditet: 

Modell Nyckeltal Viktningens 

rangordning 

Altman Rörelsekapital/Totala tillgångar 4 

Springate Rörelsekapital / Totala tillgångar 2 

Springate Resultat efter finansnetto (EBT) / Kortfristiga skulder  3 

Zavgren Likvida medel + kortfristiga placeringar / Summa 

tillgångar 

1 

Zavgren Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 3 

Zavgren Kundfordringar / Varulager 4 

Zavgren Varulager / Nettoomsättning 7 

Taffler & 

Tisshaw 

Resultat före skatt/kortfristiga skulder 1 

Taffler & 

Tisshaw 

Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder / 

Rörelsekostnader- Avskrivningar 

3 

Taffler & 

Tisshaw 

Kortfristiga skulder/ Totala tillgångar 2 

Taffler & 

Tisshaw 

Omsättningstillgångar/ totala skulder 4 

Chesser Kassa/Totala tillgångar  2 

Chesser Rörelsekapital / Nettoförsäljning 4 

Chesser Omsättning/Kassa 6 

TABELL 2 RANGORDNING, LIKVIDITET 
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För det första innehåller denna kategori flest nyckeltal jämfört med det två övriga kategorier. 

Alltså fokuserar konkursprognostiseringsmodellerna överlag på likviditetsmått. Samtliga 

nyckeltal ovan förutom en var från Springate och Taffler & Tisshaw är balansorienterade 

eftersom de inte innehåller någon resultatpost i varken täljaren eller nämnaren. Dessutom är 

det anmärkningsvärt att Taffler & Tisshaws samtliga nyckeltal består av likviditetsmått.  

Det kan verka som att Altman-, Springate- och Chessermodellen inte tar hänsyn till 

kortfristiga skulder men i själva verket gör de det eftersom Rörelsekapital är en summa av 

Omsättningstillgångar minus Kortfristiga skulder. Att ta hänsyn till Kortfristiga skulder är 

vitalt i detta sammanhang då en för hög sådan ställt mot företagets storlek inte är hälsosamt 

2.10.3 Lönsamhet 

Lönsamhet för ett företag kan simplifierat definieras som att intäkterna är större än 

kostnaderna. Det handlar om avkastning och räntabilitet är ett känt exempel på ett mått som 

visar hur mycket vinst ett företag gör. Lönsamhetsmått måste sättas i relation till något, 

exempelvis avkastning/räntabilitet på ägarnas insatt kapital. Det finns olika nyckeltal för att 

beräkna lönsamhet exempel på dessa är räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt 

kapital (PwC 2018).  

Inom modellerna går det se följande mått på lönsamhet: 

Modell Nyckeltal Viktningens 

rangordning 

Altman Balanserade vinstmedel / Totala tillgångar 3 

Altman Rörelseresultat (EBIT) / Totala tillgångar 1 

Altman Omsättning / Balansomslutning 2 

Springate Rörelseresultat (EBIT) / Totala tillgångar 1 

Springate Omsättning / Balansomslutning 4 

Zavgren Avkastning på eget kapital 5 

Zavgren Avkastning på total kapital 6 

Chesser EBIT/Totala tillgångar 1 

TABELL 3 RANGORDNING, LÖNSAMHET 
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De flesta nyckeltal på denna kategori mäter inte bara lönsamhet men också effektivitet 

eftersom resultatet ställs mot Totala tillgångar. Dessa nyckeltal för lönsamhet är också 

synonymt med räntabilitet som nämnt ovan. PwC (2018) skriver “Nyckeltal som visar 

räntabilitet innehåller en resultatkomponent från resultaträkningen och en kapitalkomponent 

från balansräkningen, vilket gör att komplexiteten ökar något”. I tabellen kan man se att tre 

av modellerna har sin tyngsta viktning inom denna kategori. Dessutom lägger Altman störst 

vikt på lönsamhet då modellen dels förekommer tre gånger, dels då dessa är högst upp i 

rangordningen.  

 Redovisningsskillnader i olika länder 

Marton, Lundqvist och Petterson (2016) berör i sin bok skillnaden mellan redovisning i olika 

länder samt diskuterar orsaker till detta. Beroende på hur kapitalmarknaden ser ut, ser 

ägarstrukturen ut på annorlunda sätt. Om det exempelvis handlar om USA, där 

aktiemarknaden dominerar, syftar redovisningen till att utgöra investeringsunderlag då de 

finansiella rapporterna är det huvudsakliga medlet för företagen att “kommunicera” med 

befintliga och potentiella aktieägare. I andra länder som exempelvis Tyskland ägs de flesta 

företag av banker som i sin tur ägs av försäkringsbolag. På grund av detta har inte 

redovisningen utvecklats lika mycket bland dessa länder, då dessa ägare har stort inflytande 

och kan därför få “obegränsad tillgång till information direkt från företagen”. 

 Neurala nätverk  

Intresset för forskning om konkursprognostisering har funnits länge redan under 1960-talet. 

började tekniker utvecklas. Sen dess har tekniken utvecklats och andra metoder för 

konkurprognostiseringar har tagits fram (Kumar & Rami 2007).  

Ett system som utvecklas med hjälp av datateknik är artificiella neurala nätverk. Neurala 

nätverk utgörs av databaserade beräkningsmetoder inspirerat av biologiska neurala nätverk 

likt människans nervsystem. Nätverken fungerar som människans hjärna vid process av 

information (Tsai & Wu 2008). Ett neuralt nätverk är ett system med stora parallella 

sammankopplade dataenheter kallade neuroner i lager. Dessa neuroner arbetar tillsammans 

för att lösa problem. Precis som människans hjärna lär sig neurala nätverk genom erfarenhet 

och genom att generalisera från tidigare erfarenheter till nya och därmed fatta beslut (Tsai & 

Wu 2008). De neurala nätverken blev snabbt tillämpbara i finansvärlden som ett 

konkursprognostiseringsverktyg (Kumar & Rami 2007).  
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På 1980-talet började tekniker för Artificiell Intelligens (AI) som regelbaserade expertsystem, 

fallbaserade resonemangsystem och maskininlärningstekniker användas som konkurs 

prognostiseringsverktyg. Detta blev snabbt framgångsrikt och tillämpades på 

finansmarknaden. Jämförelser mellan artificiella neurala nätverk och andra tekniker visar att 

de neurala nätverken visar en bättre prediktionsnoggrannhet, alltså att dessa kan förutsäga 

mer precist samt högre träffsäkerhet. Det som brister med neurala nätverk är att det är svårt 

att tyda varför resultatet blir som det blir. Det finns ingen förklarande kraft i dessa nätverk 

och därmed blir det svårt att generalisera. Detta för att den data som analyseras passar det 

undersökta objektet perfekt och går inte att tillämpa på ett annorlunda undersökningsobjekt. 

De neurala nätverken tar även lång tid att konstruera och lära in för bästa möjliga resultat 

(Min & Lee 2005).  
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 Kritik 

En viss kritik ges mot de förhållanden som Altman och andra som forskar inom detta fält, till 

exempel enligt Hillegeist, Keating, Cram och Lundstedt (2004) och Gharghori, Chan och Faff 

(2006). Altmans Z-score-modell innehåller många mått av finansiella nyckeltal och dessa ger 

inte ett förutsägbart värde för företagets framtid. 

I tidigare studier konkursprognostiseringstudier eller “failure predictions” används 

godtyckliga definitioner, menar Balcaen och Ooghe (2006). Mestadels används konkurs, men 

definitioner såsom “financial distress”, insolvens, rekonstruktion med mera förekommer 

också. Vidare menar forskarna att begreppet konkurs inte är en väldefinierad dikotomi. Detta 

medför att om en modell är utvecklad på en grupp bestående av utsatta bristande företag och 

en grupp av icke-utsatta, överlevande företag, kan den starka efterhandsklassificeringen i 

denna modell vara vilseledande. 

Vidare menar Balcaen och Ooghe (2006) att dessutom finns det specifika problem med den 

juridiska definitionen av konkurs. För det första beror konkursansökan oftast på insolvens 

och därför baseras oftast kvantitativa data för konkursmodeller på finansiella data. Dock finns 

det företag som lämnar in konkursansökan trots att de inte lider av insolvens. Därför kan data 

som analyseras bestå av konkursföretag som egentligen inte visar några verkliga tecken på en 

framtida konkurs. Till exempel kan vissa företag ha lämnat in konkursansökan för att bli av 

med sina skulder och starta om sina aktiviteter med “ett rent blad” - med andra ord ett 

strategiskt beslut. Dessutom kan vissa konkurser bero på en oväntad händelse, till exempel en 

naturkatastrof (ibid).  

  



 

 22 

3 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts för att uppnå uppsatsens syfte. 

Beskrivningar görs kring hur insamling av data och tillämpning av modeller gjorts för att 

samla in empirin. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion om uppsatsens reliabilitet och 

validitet samt behandlandet av Typ I och Typ II fel.  

 Tillvägagångssätt  

Den typ av kvantitativ metod som används i denna studie är årsredovisningar som granskas 

genom en innehållsanalys. Bryman och Bell (2017 s. 290) menar att innehållsanalys som 

kvantitativ metod är när forskaren analyseras primärdata som dokument och texter. Denna 

studie syftar till att replikera studien som gjordes i Litauen för att se om deras resultat går att 

erhållas i den svenska byggindustrin. Replikation menar Bryman och Bell (2017 s.181) 

handlar om att undersöka om resultaten i en studie är opåverkade av speciella kännetecken 

och förväntningar som studiens forskare har.  I denna studie har empirin samlats in genom 

årsredovisningar där nyckeltal har hämtats för att tillämpas i studiens fem modeller. 

Författarna menar även att kvantitativa undersökningar ofta handlar om att kunna säga något 

om i vilken grad resultatet kan generaliseras till andra situationer än studiens ursprungliga 

grupp och situation (ibid s.180).  

Eliasson (2013 s. 29) menar att kvantitativa metoder är bäst lämpade för studier där resultat 

vill kodas med siffror, i denna studie har nyckeltal analyserats utifrån företagens årsrapporter 

och används i de givna modellerna. Detta för att undersöka ifall en eller någon av modellerna 

går att använda som konkursprognostiseringsverktyg. Patel och Davidson (2011 s. 101) 

menar att vid insamlandet av information av kvantitativ karaktär innebär det att en mätning 

görs, i denna studie är mätningen de fem modellens tillämpbarhet. Fortsättningsvis skriver 

författarna att vid mätningar väljer forskaren att beakta siffervärdet som ett sant värde som 

inte varierar slumpvis (ibid s.101). 

Tillvägagångssättet valdes för att titta hur bra lämpade dessa modeller är för att förutse 

konkurser ett, två och tre år innan konkursen. De valda modellerna har utgått från tre år innan 

konkursen för att se hur tillämpbarheten därav valde vi också en treårsperiod. Detta görs för 

att kunna se hur modellerna kan prognostisera konkurser en tid innan själva konkursen samt 

skillnaderna ju närmare konkursen man kommer. 
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 Datainsamling  

 I denna studie har vi undersökt företag som inlett konkurs efter 2017-01-01 till och med 

2018-04-30. De företag med brutna räkenskapsår har behandlats till det år som 

bokslutsmånaden inträffar. Exempelvis behandlas företag med brutna räkenskapsåret 2016 - 

2017 som 2016. Studien utgick ifrån 61 konkursföretag och 61 aktiva företag. Detta för att en 

kontrollgrupp skulle finnas för att se hur tillämpbara modellerna var. Från Retriever Business 

har vi tagit ut nyckeltal och bokslutssiffror från de företag vi undersöker i ett Excelformat. 

Framtagningen av empirin har gjorts genom att applicera modellernas formel i Excel och 

sedan tagit ut de nödvändiga nyckeltalen.  

Följande branscher valdes i Retriever Business: 

● Anläggningsarbeten 

● Byggnadssnickeriarbeten 

● Byggverksamhet 

● El-vvs & bygginstallationer 

● Golv- & väggbeläggningsarbeten 

● Måleri- och glasmästeriarbeten 

● Puts-, fasad- & stuckatörsarbeten 

● Rivning av hus & byggnader 

● Slutbehandling av byggnader 

● Takarbeten 

Således är ovanstående branscher vad som definieras som byggbransch hädanefter i 

uppsatsen. 

Vi valde företag som inlett konkurs efter 2017 och som varit verksamma sen innan 2013. 

Detta gjordes för att 2017s årsredovisningar var svårtillgängliga och alla var inte publicerade. 

Valet av företaget som varit registrerade innan 2013 gjordes för att det skulle finnas nog med 

underlag och information för att kunna ta ut relevanta nyckeltal.  Detta resulterade i 61 

konkursdrabbade företag varav det företag som hade högst omsättning var 200 miljoner, följt 

av 69 miljoner.  

Utifrån detta valdes en kontrollgrupp med liknande förutsättningar, vi filtrerade på aktiebolag 

med en omsättning på högst 100 miljoner i omsättning. Utifrån detta fick vi cirka 33 000 

företag och av dessa gjordes ett slumpmässigt urval via Excel för att få ner kontrollgruppen 

till 61 stycken företag. 
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 Tillämpning av modeller 

Efter all insamling av finansiella data kodades modellerna in i Excel med en kolumn per 

modell. Sedan kopierades samtliga formler in till samtliga år och på bägge urvalsgrupper. För 

att minska risken att variablerna hamnade fel vid kopiering gjordes kontroller mot all 

förmodan. 

Eftersom Zavgren- och Chessermodellen är sannolikhetsmodeller så skapades ytterligare en 

kolumn med sannolikhetsformeln vilket såg ut på följande sätt: 

 

FIGUR 4 CHESSERMODELLEN, TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Nästa naturliga steg blev att sammanställa samtliga modeller i sista raden där träffsäkerhet 

mättes. Träffsäkerhet mättes genom att använda oss av summerad dels i antal, dels i procent. 

Nedan ses ett urklipp från Chesser-modellen: 

 

FIGUR 5 CHESSERMODELLEN, TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

“ANTAL.OM”-funktionen beräknar antal företag som inte kommer försättas i konkurs i detta 

fall. Funktionen under den, dvs. EX63/61 i detta fall, beräknar procentuellt. Nämnaren är 61 

eftersom vi hade 61 bolag totalt.  
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 Presentation av empiri  

Förklaring till hur data presenteras menar Denscombe (2016 s. 406) är viktig för att läsaren 

ska få en inblick hur data presenteras och analyseras. Presentation av empiri görs genom 

tabeller för att visa hur många procents träffsäkerhet modellerna genererar. Tabellerna utgörs 

av en sammanställning av alla företag som visar hur hög träffsäkerhet respektive modell ger 

av studiens population. Tabellerna rangordnas efter år, där år 1 utgörs av det år närmast 

konkursen. Detta för att det ska gå att urskilja hur träffsäkerheten förändras beroende på hur 

långt ifrån konkursen modellerna tillämpas. I tabellerna presenteras även en kontrollgrupp 

som vi benämner som “aktiva bolag”. Denna grupp presenteras parallellt med 

konkursbolagen för att visa modellernas förmåga att beräkna att ett företag inte ska gå i 

konkurs. Detta presenteras parallellt för att läsaren lätt ska tillhandahålla all information som 

modellen ger.  

Modell Konkursdrabbade Aktiva Standardavvikelse 

1 år 0% 0% 0% 

2 år 0% 0% 0% 

3 år 0% 0% 0% 
TABELL 4 TABELLEXEMPEL 

I tabellen ovan framgår hur empirin är uppbyggt. Som vi tidigare förklarat i avsnittet ovan har 

våra formler redan beräknat graden av träffsäkerhet per modell per år. Samtliga modeller är 

inlagda i denna tabell för att läsaren enkelt skall uppfatta resultatet från vår studie. Färgskalor 

har använts för att visualisera resultatet för läsaren, ju högre träffsäkerhet desto grönare ruta. 

Färgskalan för standardavvikelse är tvärtom, ju lägre desto grönare. Detta eftersom ju lägre 

standardavvikelsen är desto bättre ur statistisk synpunkt. Vi tolkar låg standardavvikelse som 

att modellen fluktuerar mindre och därför är mer tillförlitlig. 

 Population och Urval 

Populationen för uppsatsen är byggföretag i Sverige. De urvalet vi gjorde var på aktiebolag 

som inledde konkurs före 2017. Detta gjorde vi i Retriever Business och det resulterade i 61 

företag som inlett konkurs efter 2017. Utifrån detta har även en kontrollgrupp valts på 61 

företag, anledningen till att vi har valt två grupper för undersökning - konkursdrabbade och 

aktiva bolag - är för att säkerställa modellernas tillförlitlighet. Det kan mycket väl vara så att 

samtliga modeller påvisar att konkurs ska inträffa på den konkursdrabbade gruppen. Om 

modellerna dock även påvisar konkurs på icke-konkursdrabbade företagen menar vi att 

modellerna ej är tillämpbar för vår population. 
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Slumpmässiga urval handlar om att man tar ett stickprov ur en population för att kunna dra 

slutsatser (Körner & Wahlgren 2015 sid. 90). Detta går inte utan att göra en 

totalundersökning vilket ofta är tidskrävande och kräver stora resurser (Bryman & Bell 2017 

sid. 188). För att kunna generalisera utifrån stickprovet krävs ett representativt urval (Körner 

& Wahlgren 2015 sid. 90). Urvalet för kontrollgruppen gjordes med ett slumpmässigt urval 

för att uppnå ett representativt urval. 

 Bortfall 

Bortfall av data är enligt Bryman och Bell (2017, s. 190): “En felkälla som inte rör själva 

urvalsprocessen och kan uppstå då individerna väljs ut”. I vårt fall är dessa individer i själva 

verket företagen. Eggeby och Söderberg (1999) menar att det finns två typer av bortfall; 

slumpmässigt eller systematiskt. Systematiska bortfall innebär att det undersökta materialet 

styrs i viss riktning på grund av att den data som saknas skulle ha påverkat utfallet av 

undersökningen. Med slumpmässigt bortfall avses de bortfall som inte påverkar resultaten.  

I vår undersökning fick vi 20 bortfall i gruppen konkursbolag för år 2016 eftersom inga 

bokslutssiffror fanns för dessa bolag. Åtgärden blev att räkna på 41 bolag istället för 61 för 

just det året; majoriteten av bolagen finns alltså kvar samt finns det siffror för 2015 och 2014. 

Därmed anser vi att populationen fortfarande är representativ. Övriga år fanns det enstaka 

bortfall som vi anser är slumpmässiga och påverkar inte resultatet överhuvudtaget.  

I de fall som variabelns/nyckeltalets nämnare uppgått till 0 har vi antagit hela variabeln till 0. 

Mestadels handlade det om Varulager som uppgick till 0 i vissa fall i modellerna Zavgren och 

Taffler & Tisshaw. Viktningen i denna variabel är dessutom låg (0,0053) och vi anser därför 

ej att det påverkar resultatet. 
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 Regressionsanalys  

Utifrån modellerna som visade högst träffsäkerhet, det vill säga Chesser och Zavgren, gjorde 

vi en regressionsanalys för att hitta de variabler som är statistiskt signifikanta (5 procent). Vi 

har gjort en så kallad backward elimination, det vill säga att variabler som är icke signifikanta 

elimineras en och en tills de med högst påverkan återstår (Aczel & Sounderpandian 2009 s. 

545). Detta gjordes för att kunna analysera och förklara varför en modell får bättre resultat än 

den andra och på så sätt kunna utvärdera dessa modeller och dess viktningar. Detta kan också 

ligga till grund vid utvecklandet av nya förbättrade modeller.  

 Validitet 

Validitet kan vara det svåraste problemet när det kommer till den samhällsvetenskapliga 

empirin. Problemet som uppstår är huvudsakligen “översättningsproblemet”. Undersöker vi 

rent empiriskt det vi teoretisk hävdar att vi undersöker. Det finns tre definitioner av validitet, 

överensstämmelse mellan det som teoretiskt definierats och operationella indikationer, saknas 

systematiska fel och mäts det som påstås mätas? Dessa olika definitioner brukas översättas 

synonymt till validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017 s. 60).  

Den data som använts i denna studie kommer från företagens årsredovisningar för de aktuella 

åren har samlats in. I denna studie antar vi att de nyckeltal som framkommer i dessa 

årsredovisningar är riktiga. Dock finns det givetvis en risk för att årsredovisningsraderna kan 

vara manipulerade, vilket vi även tar upp i avsnittet Kritiskt förhållningssätt. Ifall det skulle 

vara så att vår data är manipulerad påverkar det validiteten negativt då vi inte mäter det vi vill 

mäta, då studiens analys och slutsats grundar sig på vår empiri.  

Hög reliabilitet och god begreppsvaliditet utgör god resultatvaliditet (Esaiasson et. al. 2017 s. 

65). Denna undersöknings resultatvaliditet kan ifrågasättas då det i kontrollgruppen kan 

uppkomma slumpmässiga fel. Eftersom kontrollgruppen utgörs av företag som slumpmässigt 

valts ut, kan urvalet bestå av företag som är nära konkurs men ännu inte inlett konkurs. Detta 

blir då ett så kallat slumpmässigt fel.  

För att öka studiens validitet har vi ställt vårt urval mot en kontrollgrupp för att se hur väl 

modellerna verkligen fungerar genom att använda oss av “Typ I och Typ II fel”. 61 

aktiebolag i byggbranschen inledde konkurs 2017 och samtliga företag undersöktes i denna 

studie.   
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 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till om undersökningen är pålitlig, om den upprepas skall den då ge samma 

resultat under samma förhållanden. Det handlar om att genom en upprepning av en studie 

komma fram till att reliabiliteten är god. Detta definierar Bryman och Bell (2017 s. 174) som 

stabilitet. Går inte studiens resultat att upprepa med samma förutsättningar kan man 

konstatera att studiens trovärdighet faller, även slutsatserna som dragits. I kvantitativa studier 

handlar det om att försäkra sig så mycket som möjligt att mätningen gjorts exakt likadant alla 

gånger (Eliasson 2013 s. 15). Vid kvalitativa studier är det risken stor att reliabiliteten sjunker 

eftersom datan som samlas in vid exempelvis intervjuer kan innehålla personliga åsikter. 

Eftersom denna studie gjordes med underlag från årsredovisningar på samtliga företag som 

inlett konkurs 2017 skulle det ge samma resultat ifall man replikerade den på samma företag 

Därav går det att säga att reliabiliteten i denna undersökning är hög. 

För att mäta i vilken grad Typ 1- och Typ 2 fel inträffade mättes standardavvikelsen. Dock 

gjordes det också för att öka reliabiliteten hos studien då läsaren enkelt kan se hur stor 

spridningen är mellan grupperna (Konkursdrabbade bolag och Aktiva bolag). 

Standardavvikelse menar Denscombe (2016 s. 359) är en metod för att hantera spridningen av 

data. Det huvudsakliga syftet med standardavvikelsen är inte att mäta det högsta och lägsta 

värdet utan samtliga värden -  ju större spridning desto större standardavvikelse. I denna 

studie behandlas standardavvikelsen som desto lägre spridning det vill säga att modellen 

fluktuerar mindre och är därför mer tillförlitlig. För att se hur det har tillämpats se Tabell 1.  
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 Typ I och Typ II fel  

När nollhypotesen är sann men ändå förkastas kallas det för Typ I fel. Större urval gör att 

risken för att ett Typ I fel uppstår minimeras. Ett annat fel som kan uppstå är Typ II fel -  det 

vill säga att vi accepterar nollhypotesen trots att den är falsk och mothypotesen är sann. Det 

går att beräkna sannolikheten för att man felaktigt förkastar en nollhypotes men att beräkna 

sannolikheten att man felaktigt acceptera nollhypotesen är ofta okänt. Därför ska 

nollhypotesen accepteras försiktigt 

Konkursprognostiseringslitteraturen återkommer i sin forskning till typ I och typ II-fel. Typ I-

fel är när man felaktigt klassificerar ett konkursföretag som ett friskt företag och typ II fel är 

att friska företag klassificeras som ett konkursföretag. I forskningen om konkurser är man 

överens över att typ I fel är mer kostsamt än typ II fel och detta för att konsekvenserna är 

dyrare (Bellovary, Giacomino & Akers 2007).  

I denna undersökning uppkom dessa typ I och typ II-fel, det vill säga ett typ I fel som visar att 

ett företag inte är konkursdrabbat men ändå går i konkurs. Det visar alltså på att ett företag är 

välmående fast företaget egentligen går i konkurs. Å ena sidan har dessa fel påverkat 

reliabiliteten i studiens resultat då dessa fel kan vara slumpmässiga då vårt urval endast 

bestått av 61 företag (varav 20 bortfall) men å andra sidan kan det också vara en fråga om 

validitet. Om dessa fel varit systematiska har istället validiteten drabbats. 

Det andra felet blir alltså motsatsen att det visar sig att företaget är konkursdrabbat fast det 

inte är det. I denna undersökning har vi dock inte applicerat samma tolkningsvärde för både 

konkursdrabbade och de aktiva bolagen, utan vi använde oss av tolkning för respektive 

bolagssituation. Med andra ord fungerar modellerna fullständiga om utfallet hypotetiskt sätt 

blir 100 procent på både konkurs bolagen och de aktiva bolagen vid samma årtal.  
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4 Empiri  
Nedan presenteras tabeller på hur hög träffsäkerhet modellerna i vår population har samt 

beskrivning av dessa. Ju högre procenttal, desto högre träffsäkerhet har modellen. 

Tabellerna är indelade i konkursdrabbade bolagen samt de aktiva bolagen, det vill säga 

kontrollgruppen.  

 Statistiska modeller  

4.1.1 Altman 

Altman Konkursdrabbade Aktiva Standardavvikelse 

1 år 24% 35% 8% 

2 år 17% 30% 9% 

3 år 15% 31% 11% 
TABELL 5 ALTMAN, TRÄFFSÄKERHET 

I tabellen ovan har Altman förutspått konkurser för 10 (24 procent), 7 (17 procent) och 6 (15 

procent) företag för respektive år innan konkursen inträffade. För de aktiva företagen ligger 

antalet mellan 30–35 procent. Det vill säga att Altmans Z-score menar att 35 procent av 

företagen är friska med god säkerhet. 

Nedan presenteras även gråzon för bägge grupper: 

Altman, gråzon Konkursdrabbade Aktiva Standardavvikelse 

1 år 20% 33% 9% 

2 år 25% 31% 4% 

3 år 22% 28% 4% 
TABELL 6 ALTMAN, GRÅZON, TRÄFFSÄKERHET 

Företag som ingår i tabellen ovan kan Altmans Z-Score inte dra någon slutsats om huruvida 

bolagen kommer försättas i konkurs eller överleva. Bland de aktiva bolagen hamnade fler i 

denna grupp än de konkursdrabbade.  
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4.1.2 Springate 

Springate Konkursdrabbade Aktiva Standardavvikelse 

1 år 51% 45% 4% 

2 år 32% 41% 6% 

3 år 28% 39% 8% 

TABELL 7 SPRINGATE, TRÄFFSÄKERHET 

Springate-modellen anser att 21 av 41 företag ska gå i konkurs. Även i denna modell 

förekommer kontinuerligt ökande av träffsäkerhet av konkursen för varje år (28, 32 och 51 

procent). Det förekommer även ett kontinuerligt ökande av träffsäkerhet på aktiva bolagen 

(39, 41 och 45 procent). 

4.1.3 Zavgren 

Zavgren Konkursdrabbade Aktiva Standardavvikelse 

1 år 54% 75% 15% 

2 år 39% 77% 27% 

3 år 36% 79% 30% 
TABELL 8 ZAVGREN, TRÄFFSÄKERHET 

Zavgren-modellen har en konstant träffsäkerhet mellan 75–79% på de aktiva bolagen, medan 

träffsäkerheten bland de konkursdrabbade i intervallet 36–54%, där antalet företag som enligt 

modellen ska försättas i konkurs ökar för varje år. 

4.1.4 Taffler & Tisshaw 

Taffler & Tisshaw Konkursdrabbade Aktiva Standardavvikelse 

1 år 32% 83% 36% 

2 år 25% 69% 31% 

3 år 32% 74% 30% 
TABELL 9 TAFFLER & TISSHAW, TRÄFFSÄKERHET 

Taffler och Tisshaw-modellen har hela 83 procent träffsäkerhet för de aktiva bolagen, vilket 

är det högsta bland samtliga modeller dock endast 32 procent träffsäkerhet för 

konkursbolagen. Detta har givit även den högsta standardavvikelsen för samtliga år, bland 

samtliga modeller.  
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4.1.5 Chesser 

Chesser Konkursdrabbade Aktiva Standardavvikelse 

1 år 76% 75% 1% 

2 år 54% 67% 9% 

3 år 45% 64% 13% 

TABELL 10 CHESSER,  TRÄFFSÄKERHET 

Likt andra modeller ökar träffsäkerheten i Chesser-modellen för varje år konkursen närmar 

sig, dock har Chesser-modellen överlägset högst träffsäkerhet samt lägst standardavvikelse. 
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5 Analys  
I detta avsnitt kapitel analyseras den insamlade empirin genom jämförelse av modellerna och 

applicering av teorier i vår referensram. 

 

FIGUR 6 SAMMANFATTNING, 1 ÅR INNAN KONKURS 

 Altman  

 

FIGUR 7 ALTMAN, 1 ÅR INNAN KONKURS 

Syftet med studien var delvis att utvärdera ifall vi kunde nå samma resultat som studien som 

gjordes i Litauen. Studien i Litauen visade en träffsäkerhet ett år före konkurs på 74 procent 

vilket är långt ifrån resultatet som vi nådde i Sverige.  Altmans modell visade en träffsäkerhet 

på 24 procent vilket är 50 procentenheter lägre än resultatet i Litauen. Av de aktiva bolagen 

får vi ett resultat som tyder på att 32 procent av de aktiva bolagen kommer att försättas i 

konkurs. Därav går det att bedöma att Altmans modell inte fungerar för att 

konkursprognostisering av byggföretag på den svenska marknaden då resultatet på 24 procent 

är långt ifrån Altmans egna resultat och den litauiska delen.  

32%

24%

54%

51%

76%

42.99%

74.47%

77.35%

86.94%

92.70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TAFFLER & TISSHAW

ALTMAN

ZAVGREN

SPRINGATE

CHESSER

Sammanfattning, 1 år innan konkurs

Litauisk studie Vår studie

24%

74.47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ALTMAN

1 år innan konkurs

Litauisk studie Vår studie



 

 34 

Trots att han gjorde en förändring i sin formel 1983 för att den bättre skulle lämpas på 

onoterade företag valde de i den litauiska studien att utgå från den ursprungliga formeln 

(Altman 1968). Resultaten två och tre år före konkursen är låga och skiljer sig markant från 

den litauiska studien. Tre år före konkursen erhåller vi ett resultat på 15 procent medan den 

tidigare studien redovisar ett resultat på 43 procent vilket är en skillnad på 186 procent. 

Altman (2014) skriver att modellen han utvecklade används om ett huvudsakligt verktyg för 

att förutse konkurser trots det han hävdar är resultatet lågt. 

I tabellen framgår att Altmans Z’-scoremodell har väldigt låg träffsäkerhet vare sig det gäller 

konkursdrabbade eller aktiva bolag. Däremot går det se att träffsäkerheten ökar kontinuerligt 

för varje år konkursen närmar sig. Därför torde det rimligen finnas relevanta variabler i 

modellen som fungerar.  

 Springate 

 

FIGUR 8 SPRINGATE,  1 ÅR INNAN KONKURS 

Springate visade en träffsäkerhet på 54 procent ett år före konkursen vilket också kan anses 

vara ett lågt värde. Kontrollgruppen visade en jämn träffsäkerhet för alla tre år. De 

konkursdrabbade företagen skiljer sig resultatet ganska mycket för de tre åren modellen har 

applicerats på. Det går från 51 procent till 32 procent två år före konkurs och till 28 procent 

tre år före konkurs. Vilket visar att modellen fungerar till hälften av gångerna enbart ett år 

före konkurs.  Denna modell utvecklades som en vidareutveckling på Altman modellen och 

utgick från att bara ta med de fyra viktigaste nyckeltalen. Springate- modellen applicerades 

på tillverkningsindustrin och nådde då höga resultat, även när modellen applicerades på 

livsmedelsindustrin kom den upp i hög träffsäkerhet. Den litauiska studien fick ett resultat på 

cirka 87 procent för byggföretag i Litauen, det är även ett av de högsta resultaten den studien 

nådde. 
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 Zavgren  

 

FIGUR 9 ZAVGREN, 1 ÅR INNAN KONKURS 

Denna modell är en av de modellerna som nådde högst träffsäkerhet i vår studie. 54 procent 

av gångerna träffar modellen rätt ett år före konkurs, vilket också är cirka hälften av 

gångerna. konkursen når vi ett resultat på 39 respektive 36 procent. Det som skiljer denna 

modell från de andra är att de når hög träffsäkerhet på kontrollgruppen cirka 77 procent. 

Zavgren (1989) menade att denna modell kunde vara ett verktyg för revisorer att lättare 

bedöma om ett företag var på väg nedåt. Detta för att den skulle ta med andra aspekter än vad 

man vanligtvis mäter i konkursprognostiseringsmodeller. Vår studie visar inte att dessa 

aspekter på något sätt gjort träffsäkerheten högre och inte heller på vilket sätt dessa aspekter 

tagits med i formeln.  

 Taffler & Tisshaw  

 

FIGUR 10 TAFFLER & TISSHAW, 1 ÅR INNAN KONKURS 

Denna studie gav låga siffror och detta var även likt resultatet från den litauiska studien. 

Denna modell var den som fick lägst träffsäkerhet i den tidigare undersökningen och även i 

vår undersökning är det en av de modeller som fungerar sämst. Denna modell är utvecklad 

specifikt för företag verksamma i Storbritannien. Ismail (2014) skriver att Taffler menade att 

anledningen till att hans modell fungerade bra var för att den studeras över en längre tid och 

på det sättet tog hänsyn till fler aspekter. Detta skulle resultera i att man tre år innan 
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konkursen skulle kunna se tecken på konkurs. Detta är inte vad resultatet av vår studie visar, 

vi når en träffsäkerhet på 32 procent vilket är visar att modellen inte alls uppfyller Tafflers 

egna resultat.  

Modellen håller en jämn träffsäkerhet alla tre år innan konkursen i vår studie till skillnad från 

den litauiska där träffsäkerheten förbättras ju närmare konkursen inträffar. De nådde en 

träffsäkerhet på 42,99 procent på 224 stycken byggföretag Litauen, medan 61 byggföretag i 

Sverige nådde en träffsäkerhet på 32 procent.  

 Chesser  

 

FIGUR 11 CHESSER, 1 ÅR INNAN KONKURS 

Denna modell var den modell som gav bäst resultat både i vår studie och den litauiska 

studien. Det visade en träffsäkerhet på 76 procent vilket är 22 procentenheter bättre än 

Zavgren som hade rätt i cirka hälften av fallen. I den litauiska studien fick de ett resultat 

92,70 procent vilket tyder på att modellen fungerar nästan varje gång. Kontrollgruppens 

resultat var även det starkt då de träffade rätt 75 procent av gånger vilket håller sig ganska 

jämt med de konkursdrabbade företagen. Chesser-modellen menar Cheng, Chen & Fu (2005) 

utvecklades för att bank - och kreditinstitut skulle utvärdera sina låntagarens benägenhet att 

betala tillbaka lånet och inte som en konkursprognostiseringsmodell. Eftersom denna modell 

är framställd för att kunna beräkna betalningsförmågan använder den ofta sig av kassa och 

totala tillgångar som variabel, det vill säga mäter pengarna i företaget. 
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 Orsaker till konkurser  

Chesser-modellen kunde alltså inte förutspå 10 av 41 konkurser och vi har valt att analysera 

närmare för att besvara varför inte modellen fungerade fullt ut, då denna modell ändå hade 

högst träffsäkerhet både i vår studie och i den litauiska. Till att börja med kan det ses nedan 

att ingen av modellerna kunde förutse dessa konkurser heller, förutom Zavgren som prickade 

1 av 5 - vilket vi anser är en slumpmässighet och ett försumbart värde.  

 

Företagsnamn Org. nr 
Altman 

Z' Score Springate Zavgren  

Taffler 

& 

Tisshaw Chesser  

BYGGMÄSTAREN MARCO AB 5568415110 7,5820 3,1128 0,0000 0,7992 0,0085 

AMK Bygg AB 5568433097 5,5327 3,5397 0,0000 0,6902 0,0100 

M-Service Bygg & Event AB 5568701808 4,4034 3,4397 0,0000 1,0898 0,0105 

LÖDDEVILLAN AB 5567252118 4,5693 3,2010 0,0000 0,8040 0,0194 
Bygg Gruppen i Västra Götaland 

AB 5566596663 5,2451 3,0610 1,0000 0,5776 0,0233 

R Åström Måleri AB 5568902034 4,3234 3,0259 0,0000 0,7801 0,1192 

TOP Fibre AB 5567426415 3,4411 1,8405 1,0000 0,5312 0,1954 

Skruv & Pensel Bygg AB 5568736697 4,3083 2,4678 0,0000 0,4810 0,3240 

Golvläggarn i Stockholm AB 5560975152 2,2704 1,4592 0,0000 0,5284 0,3375 
Byggteamet Fastigheter Stockholm 

AB 5568035082 5,0977 2,6224 0,0000 0,4159 0,4634 

Antal prognostiserade 

konkurser   0 0 2 0 0 

Procentuell träffsäkerhet   0% 0% 20% 0% 0% 

TABELL 11 KONKURSBOLAG, EJ PROGNOSTISERAT 

Mot bakgrund av ovan anser vi att dessa 10 företag egentligen inte led av insolvens. Orsaken 

till konkurserna kan istället förklaras av Balcaen och Ooghe (2006). Enligt denna teori så har 

dessa företag försatt sin verksamhet i konkurs för att börja om på nytt med nya registrerade 

företag. Dock är detta ingenting som vi vetenskapligt kan undersöka på grund av en mängd 

orsaker.  
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Chesser-modellen hade också problem med att förutspå huruvida de aktiva bolagen skulle 

klara sig. Modellen menade att 15 bolag skulle gå i konkurs, vilket dessa hittills inte har gjort. 

Nedan presenteras dessa bolag samt hur de ställer sig mot övriga modeller: 

Företagsnamn Org. nr 
Altman 

Z' Score Springate Zavgren 
Taffler & 

Tisshaw Chesser  

Rå Riv & Entreprenad AB 5566765631 2,7577 1,3262 1,0000 0,2398 0,5611 

ExLi AB 5566483235 4,1366 2,1755 0,0000 0,3516 0,6517 

Irsta Entreprenad & Gräv AB 5566474283 2,0255 0,9345 0,0003 0,2764 0,6704 

Komimilla AB 5569044042 3,7987 1,7236 0,0000 0,3338 0,7120 

STC Bygg i Sverige AB 5568599533 4,3632 2,3708 0,0000 0,4383 0,7196 

Balticgruppen Entreprenad AB 5564087269 4,9075 2,8087 0,0000 0,4123 0,7485 
Lennartssons El och 

Fastighetsservice Aktiebolag 5562748540 0,4837 0,3409 0,0052 0,1610 0,7486 
Johansson & Björnström 

Elinstallationer i Boden AB 5565437661 2,1223 0,5568 1,0000 0,1390 0,7550 

Sandå Stockholm AB 5560592304 4,7300 2,1631 0,0000 0,3584 0,7839 

Lindesbergs VVS AB 5565956942 2,5625 0,9122 0,9999 0,1575 0,8703 
Folkes Bygg & Byggnadsvård i 

Hanaskog AB 5566678172 2,8225 1,2640 0,0020 0,2829 0,8869 

Fastec Stockholm AB 5567750392 1,2481 0,5731 0,0000 0,3288 1,0000 

Aktiebolaget Järletoft Bygger 5564894656 2,6481 1,3028 0,5184 0,3235 1,0000 

Lindhov Bygg Aktiebolag 5563001733 4,5982 1,8458 1,0000 0,2954 1,0000 
Bygg & Berglaget Stockholm 

AB 5567127385 5,6048 3,2550 0,0000 0,5688 1,0000 

Antal prognostiserade 

aktiva företag   7 12 10 8 0 

Procentuell träffsäkerhet   47% 80% 67% 53% 0% 

TABELL 12 AKTIVA BOLAG, EJ PROGNOSTISERAT 

Samtliga modeller fick bättre träffsäkerhet på just dessa modeller jämfört med Chesser. 

Springate fick hela 80 procentig träffsäkerhet och efterföljt av Zavgren som fick 67 procentig 

träffsäkerhet vid detta test.  

 Typ 1 & Typ 2-fel 

Springate- och Zavgrenmodellerna fungerar till viss del tillfredsställande då de förutspår 

bolag som ska överleva med goda resultat, men å andra sidan menar modellerna även på att 

bolag som egentligen gått i konkurs ska överleva också. Detta utgör typ 1-fel. Dessa fel måste 

tas i åtanke då om en modell förutspår konkurs med 54 procent ett år före konkurs och att 

resterande kommer överleva men så är inte fallet. Detta tyder på att även om konkursen 

endast är 1 år borta bedömer ändå modellerna företagen som välmående och att det kommer 



 

 39 

överleva. Eftersom validitet allmänt definieras som att man “mäter det man vill mäta” och att 

samtliga modeller inte kan göra detta tillfredsställande, har modellerna i sig låg validitet. 

Typ II-fel är när företaget visar sig vara konkursdrabbat fast det egentligen överlever. Detta 

kan bero på olika faktorer och en av dessa är att företag i många fall går i konkurs och när då 

en modell förutser att ett företag ska gå i konkurs men i själva verket är friskt kan det tyda på 

att inte konkursen är långt borta. Det kan vara så att företagen som urvalet behandlar inte är 

välmående och pendlar mellan konkurs och aktivt. Det går även att bedöma dessa fel att 

företaget egentligen borde försatts i konkurs men det har tillskjutit mer pengar i bolaget. Om 

en sådan händelse har skett har det således påverkat reliabiliteten av vårt resultat då detta kan 

klassas som ett slumpmässigt fel. 

 Regressionsanalys 

 

TABELL 13 REGRESSIONSANALYS, CHESSER, FÖRE OCH EFTER ELIMINERING 

Regressionsanalysen för Chesser-modellens variabler visar att nyckeltalet EBIT/Totala 

tillgångar har ett markant lägst p-värde. Även viktningen för detta nyckeltal är högst i 

modellens formel. Efterföljande nyckeltal som påverkar riktningen i modellens utfall mest är 

Totala skulder/Totala tillgångar samt Kassa/Totala tillgångar. Det visar på att viktningarna 

för variablerna ligger rätt i modellen enligt regressionsanalysen.  

  

  p-värde före elim. p-värde efter elim. 

Konstant 8,1654E-05  

Kassa/Totala tillgångar  0,00188112  

Omsättning/Kassa 0,10203702  

EBIT/Totala tillgångar  0,11632495 0,00401591 

Totala skulder / Totala tillgångar  0,15964469 0,0288665 

Anläggningstillgångar/ Eget Kapital  0,18711561  

Rörelsekapital / Nettoförsäljning 0,71767612  
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  p-värde före elim. p-värde efter elim. 

Konstant 0,00012527  

Varulager/Nettoomsättning 0,26504584  

Kundfordringar/Varulager 0,90363873  

Lik. Medel + Kortf. Plac / Summa 

tillg. 

0,18826792 0,01876092 

Oms.tillgångar/Kortf. Skulder 0,30266148  

Avk. På EK 0,77930804  

Totala skulder/Balansomsl. 0,20569835  

Avk. På totalt kapital 0,0014371 8,07772680781108E-06 

TABELL 14 REGRESSIONSANALYS, ZAVGREN, FÖRE OCH EFTER ELIMINERING 

När det kommer till Zavgren-modellen finns det många variabler som har lågt p-värde, dock 

har variabeln Avkastning på totalt kapital lägst p-värde bland dessa. Naturliga förklaringen 

till detta är att bolagen som har gått i konkurs gjorde en negativ avkastning året innan 

konkursen inträffade. På grund av detta är även nyckeltalet negativt kontra positivt för de 

aktiva bolagen. Medeltalet för detta nyckeltal bland konkursbolagen är -15,51, och 15,78 hos 

aktiva bolagen. Nästa nyckeltal som är statistiskt signifikant är Likvida medel + Kortfristiga 

Placeringar / Summa tillgångar. Det är även denna som har högsta viktningen. Däremot har 

Avkastning på totalt kapital den lägsta viktningen trots att den är mest signifikant enligt 

regressionsanalysen.  

En likhet mellan Chesser- och Zavgren-modellen är att båda modellerna använder sig av 

nyckeltalet Totala skulder / Totala tillgångar. Detta nyckeltal var sist att elimineras i 

Zavgren-modellen då den hade ett p-värde på 0,16 och vårt gränsvärde ligger vid 0,05. I 

Chessermodellen uppnås dock ett p-värde på 0,03. Detta fenomen beror på att Zavgren-

modellen i sådana fall har fler statistiskt signifikanta nyckeltal än Chesser-modellen. 

Anledningen till att Zavgren-modellen inte fick bättre träffsäkerhet än Chesser-modellen 

beror således på att viktningarna i modellen ligger fel till som förklarades ovan. Om 

viktningarna justeras skulle Zavgren-modellen teoretiskt kunna få högre träffsäkerhet än 

Chesser-modellen. 
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Efter analys av modellerna går det att se vilka nyckeltal som hade störst inverkan på dessa 

modeller såldes analysera varför just dessa nyckeltal är kopplade till ett företags hälsa. De 

nyckeltal som visade sig vara mest betydande i Zavgren- och Chesser-modellen var  

EBIT / Totala tillgångar Lönsamhetsmått 

Avkastning på totalt kapital  Lönsamhetsmått 

Likvida medel + Kortfristiga placeringar / 

Summa tillgångar 

Likviditetsmått 

Totala skulder / Totala tillgångar Kapitalstruktur 

TABELL 15 MEST SIGNIFIKANTA NYCKELTAL 

Två av dessa nyckeltal är tydligt kopplade till företagens lönsamhet, det vill säga att de 

redovisar ett positivt resultat. Likviditet är också ett mått som går att koppla till ett av dessa 

nyckeltal. Vanligtvis ställs omsättningstillgångar mot kortfristiga skulder, men i ovanstående 

nyckeltal har man valt att ställa det mot Summa tillgångar istället. Om likviditetsmåttet är för 

lågt innebär det följaktligen att företaget inte har medel att betala sina skulder med. Finns inte 

detta kan det leda till konkurs ganska omgående. Ytterligare nyckeltal som finns med är ett 

kapitalstrukturmått. Ju större del skulderna utgör i balansräkningen, desto mer troligt är det 

att företaget går i konkurs enligt vår analys. Detta fenomen skulle exempelvis kunna ske om 

företaget gått med förlust och eget kapital förbrukats – då utgör skulderna en större del av 

balansomslutningen. 

 Andra konkursprognostiseringsmetoder och skillnader i redovisning 

Tidigare har vi nämnt neurala nätverk som en metod för att förutse konkurser. Detta 

jämfördes med de statistiska modellerna där Min & Lee (2005) menar att de neurala 

nätverken har en bättre prediktions noggrannhet men att de tar längre tid att göra en sådan 

analys. Efter resultatet av denna studie går det att säga att de statistiska 

konkursprognostiseringsmodellerna inte ger resultat som indikerar på att någon modell skulle 

fungera fullt ut. Därför kan det vara av intresse att fokusera på neurala nätverk som 

konkursprognostiseringsverktyg.  Det svåra med neurala nätverk är att det saknar en 

förklarande kraft vilket kan göra det svårt att tyda varför ett företag går i konkurs och då hur 

det skulle gå att upptäcka tidigare (Min & Lee 2005). Fördelen med de statistiska modellerna 

är att de går att tillämpa på olika företag utan svårigheter, formeln utgår från nyckeltal som 

finns tillgängliga att ta del av. Det som av denna uppsats framgått är även fast de statistiska 
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modellerna är lätta att tillämpa i praktiken är inte resultaten av den grad av träffsäkerhet att 

det bör användas ensamt som konkursprognostiseringsverktyg. Den tidigare forskningen 

menar också Kumar & Rami (2007) på att utvecklingen är på väg mot metoder som är 

baserade på neurala nätverk, även fast bristerna som nämns ovan har ändå dessa metoder tagit 

en stor del av forskningen kring konkurser i finansvärlden. 

En annan faktor som kan påverka detta resultat kan vara hur redovisningen sker i de olika 

länderna eftersom redovisningen enligt Marton et al. (2016) vinklas till vilka intressenter som 

ska ta del av den. Det kan vara så att de nyckeltal som används i formlerna är mer eller 

mindre specifika för Sverige respektive Litauen såldes påverkar de träffsäkerheten i 

modellerna. Detta bör tas till hänsyn vid analys av modellernas träffsäkerhet då 

informationen som företagen lämnar ifrån sig varierar beroende på hur redovisningen ser ut i 

det landet som företagen verkar i (Marton et. al. 2016).  

 Nyckeltalens betydelse  

Vid närmare anblick av nyckeltalens viktning och betydelse i modellerna kunde en del 

skillnader och likheter urskiljas. Modellerna är utformade på olika sätt och använder sig av 

olika nyckeltal hur dessa påverkar just byggbranschen kanske inte går att säga direkt, dock 

går det att analysera. Chessermodellen med högst träffsäkerhet använder EBIT genom totala 

tillgångar med högst viktning. Vilket är nyckeltal både från balans- och resultaträkningen och 

mäter effektiviteten i ett företag, det vill säga ett lönsamhetsmått. Å ena sidan kan detta ses 

som anledningen till att Chessermodellen fick den högsta träffsäkerheten, men å andra sidan 

använde Altman och Springate också av samma nyckeltal (EBIT / Totala tillgångar) med 

tyngst viktning utan att nå lika hög träffsäkerhet. Således medför detta att de nyckeltal som 

trots att de har lägre viktning, har en betydande inverkan. 

Chessermodellen använder Kassa / Totala tillgångar med näst tyngst viktning, detta mäter 

företagets likviditet mer specifikt hur många av procent av företaget som består av likvida 

medel. Vilket å ena sidan endast talar om hur mycket pengar som finns i kassan och inte 

flödet in och ut, men å andra sidan ju mer likvida medel som finns i kassan desto bättre kan 

ett företag klara av en lågkonjunktur och/eller dåliga affärer och därmed överleva. 

Exempelvis finns det flertal företag i vårt urval som har haft ett sämre år med negativt 

resultat, men som ändå har överlevt eftersom de har haft likvida medel från föregående år. 

Altman använde sig bara av ett likviditetsmått i sin modell, medan alla andra modeller har 

tillämpat det två eller fler gånger. Detta skulle kunna vara en orsak till att denna modell fick 
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lägst träffsäkerhet. Altman använder tre nyckeltal som mäter lönsamhet och är den enda 

modellen som gör det. Chessermodellen använde sig bara av ett lönsamhetsmått dock då med 

högst viktning. Förvisso kan en låg omsättning och/eller negativt resultat tyda på konkurs, 

dock har det inte varit så i dessa fall. Exempelvis går det att finna bland konkursbolagen i vårt 

urval där 11 bolag av 41 har positiv Avkastning på totalt kapital (som dessutom i de flesta fall 

är mycket högre än branschsnittet), men trots det har ett negativt rörelsekapital slutet på året. 

Alltså fungerar inte lönsamhetsmått ensamt så väl på byggföretag, utan behöver kompletteras 

med likviditetsmått (som många modeller gör) för att prognosen ska bli så korrekt som 

möjligt.  

Nyckeltal som visar på ett företags kapitalstruktur var det som användes minst, två av 

modellerna mäter inte alls kapitalstruktur och Chessermodellen är den enda som mäter det 

fler en än gång. Zavgren som fick näst högst träffsäkerhet använder totala skulder / 

balansomslutning med näst högst viktning och denna var dessutom statistiskt signifikant i 

regressionsanalysen. Chessermodellen använder samma nyckeltal men har valt att kalla det 

för Totala tillgångar istället för Balansomslutning.  
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6 Slutsats 
Uppsatsen hade i syfte att undersöka tillämpbarheten av fem modeller där somliga fått hög 

träffsäkerhet i en litauisk studie gjord av Kanapickiene & Marcinkevicius (2014) som också har 

undersökt konkursprognostisering hos byggföretag. Syftet mynnade ut i följande frågeställningar och 

slutsatser: 

Är någon av de fem konkursprognostiseringsmodellerna tillämpbara i de svenska 

byggföretagen?  

Eftersom inget av modellerna visade lika hög träffsäkerhet som den litauiska studien på 

byggföretag (92 procent) kan inte denna fråga besvaras med ett ja. Däremot visade det sig att 

Chesser-modellen hade högst träffsäkerhet precis som den litauiska studien. 

Vilka nyckeltal har störst betydelse för att förutsäga en konkurs bland dessa? 

De nyckeltal som har mest inverkan på modellerna som hade bäst prediktionsförmåga för 

byggföretag var:  

● EBIT / Totala tillgångar 

● Avkastning på totalt kapital  

● Likvida medel + Kortfristiga placeringar / Summa tillgångar 

● Totala skulder / Totala tillgångar 

Dessa nyckeltal är baserade på både balans- och resultatorienterade poster, vilket tyder på att 

byggföretag inte går att generalisera. Därutöver har vi kunnat se att byggföretag kan se olika 

ut också. Även om ovanstående fyra nyckeltal är mest statistiskt signifikanta har vi i analysen 

kunnat påvisa att bland annat Rörelsekapital har avgörande roll för konkursprognostisering 

inom byggföretag. Detta påvisar att byggföretag är komplexa och skiljer sig från fall till fall. 

Alltså finns det inte endast ett nyckeltal eller någon kombination av nyckeltal samt viktningar  

som varje gång kan säga huruvida ett byggföretag kommer gå i konkurs.  
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 Kritiskt förhållningssätt 

Det finns faktorer som denna studie kan kritiseras för och dessa faktorer är viktiga att ha i 

åtanke vid läsandet av studien. En av de brister som uppkommer vid forskning om 

konkursprognostisering är vid jämförelse med kontrollgrupp. Detta för att det inte går att få 

ett urval av “aktiva bolag” som representerar de konkursdrabbade bolagen. Det går att 

begränsa urvalet till samma bransch och cirka samma omsättningssiffror. Detta kan vara till 

problem med resultatet då vi tolkar det som att de friska företagen går att jämföra med de 

konkursdrabbade men så är inte fallet, då olika aspekter kan väga in och göra att företagen 

skiljer sig åt. Vi valde 61 aktiva företag för att matcha antalet konkursdrabbade företag, 

denna siffra kan anses vara låg och inte generaliserbar för de svenska byggföretagen. Om 

studien hade inkluderat fler bolag hade utfallet av resultatet varit annorlunda och därför går 

det inte att generalisera.  

Det går även att kritisera modellerna som tillämpas i denna studie applicerbarhet på 

byggföretag. Dessa modeller är inte i grund och botten inte utvecklade för 

konkursprognostisering i byggindustrin och därför kanske inte lämpas att använda. Samtidigt 

har det gjorts flertal studier där dessa modeller, bland annat Altman, inte fått hög 

träffsäkerhet alternativt typ 1 & 2 fel. Försvaret till användningen av dessa modeller är att den 

litauiska studien i vår mening fick hög träffsäkerhet vid tillämpandet av modellerna och 

därför replikerade vi studien trots ovanstående kritik. 

Det som även kan bli fel i denna studie är nyckeltalen som modellerna hanterat. Det kan vara 

så att företagen har manipulerat siffrorna till sin fördel eller inmatningsfel i sina 

årsredovisningar. Även fast de är granskade måste reservation för inmatningsfel åtas 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 109).  
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7 Förslag till framtida forskning  
Konkursprognostisering är ett område som forskningen borde fortsätta utveckla då det inte 

finns någon given metod som fungerar felfritt. Efter denna studie kan vi konstatera att 

konkursprognostisering inte är ett färdigt forskat ämne och bör undersökas mer eftersom 

konkurser bidrar till samhällsproblem som skulle kunna förhindras med hjälp av lämpliga 

metoder. I denna studie undersöktes fem konkursprognostiseringsmodeller varav ingen av 

dessa visade sig vara tillämpbara i de svenska byggföretagen. Det skulle vara intressant att 

undersöka modellerna och deras viktning för att se varför resultaten ser ut som de gör och hur 

det skulle kunna gå att förbättra.  

Det hade även varit intressant att titta på de nyckeltal och viktningar som dessa modeller 

tillämpar för att hitta samband och orsaker till varför de fungerar bättre eller sämre och på så 

vis skapa nya modeller. Det skulle vara intressant att kombinera de statistiska modellerna 

med exempelvis neurala nätverk eller andra metoder för att skapa nya modeller. Det finns en 

rad olika modeller för konkursprognostisering och en hybridversion av dessa hade kunnat 

visa träffsäkerhet.  
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Bilagor 

Konkursbolag 

Altman 

Altman Z'-score 2016 2015 2014 

R Rydbergs Bygg AB 2,1742 3,1535 3,0671 

Bygg Gruppen i Västra Götaland AB 5,2451 5,0376 7,8173 

Byggteamet Fastigheter Stockholm AB 5,0977 4,6048 2,4010 

Lindhov Bygg Aktiebolag 4,5982 4,7548 4,7646 

Nybrostrands Bygg & Anläggning AB 1,2928 1,1531 0,5378 

Kempes i Nyköping AB 1,9602 2,6968 3,4572 

TOP Fibre AB 3,4411 4,0944 3,7711 

SÖDERTÖRNS BYGG & FÖRVALTNING Aktiebolag 3,8843 5,8435 7,0053 

Homesafe Scandinavia Aktiebolag 2,5679 3,4982 3,0600 

River Valley Electro AB 4,1603 2,5252 3,7709 

Hoff Geotech AB 3,0877 2,8448 2,6068 

Markteknik i Mälardalen AB 3,3368 4,0301 8,7046 

K.A. Ställningar i Luleå Aktiebolag 0,8738 2,2735 2,8513 

Hansen Lau Entreprenad AB 4,2202 4,7020 6,6764 

KBS Nordic AB 3,4126 3,4324 3,5238 

Sockersand Städ&Sanering AB 3,3108 8,0859 3,4852 

Villa Lyckebo i Nora AB 5,3661 6,9493 9,4433 

Norrjobb AB 1,1249 1,9381 1,8628 

Edvin Nilson & Son Plattsättnings Aktiebolag 2,1895 3,2568 2,9292 

Bygg & Mast, B&M AB Bortfall 3,0422 3,9399 

Mesk Norrtak AB 2,1265 3,1167 4,0051 

Mora Måleri & Golv AB 5,7568 6,9523 4,8173 

Ale Bygg och Måleri AB -1,9243 0,9292 3,6573 

EventOn Europe EOE AB Bortfall 4,9403 7,2965 

Smedstorps Fönster AB 5,8418 4,4478 4,2549 

Rautakanki AB 3,1744 4,2324 3,6453 

LÖDDEVILLAN AB 4,5693 3,4704 5,3338 

Byggregeln AB Bortfall 3,6624 6,0010 

AMK Bygg AB 5,5327 5,4997 3,0645 

R Åström Måleri AB 4,3234 2,6778 1,4136 

Trädgårdslunden anläggning och förvaltning i Avesta AB 4,9048 4,7995 6,6652 

BRELV Aktiebolag Bortfall 2,2221 0,6694 

Valters Cepurnieks Förvaltning & Ekonomi AB Bortfall 2,4705 1,0292 

M-Service Bygg & Event AB 4,4034 2,8759 2,9903 

Allt i Allo Tjänst i Västmanland AB Bortfall 14,0118 11,2718 

Thomas Johansson Allmontage AB 3,0256 2,6064 0,6838 

Lindholms Rör AB Bortfall 2,0415 4,6634 



 

 

Göteborgs Kaminmontage AB Bortfall 4,3151 4,8568 

BYGGMÄSTAREN MARCO AB 7,5820 5,7203 3,7463 

Terik Aktiebolag Bortfall 4,4101 3,4178 

Team Dahlström bygg AB Bortfall -0,5002 6,0311 

Elinstallatören Sigtuna AB Bortfall 0,3826 3,4538 

Minut Åkeri AB Bortfall 0,8506 1,0460 

Skruv & Pensel Bygg AB 4,3083 0,2291 0,0175 

Malå Glas Aktiebolag 1,4108 1,7303 1,2815 

MOAB AB 0,7193 0,6038 4,3578 

Din Bygg Stockholm AB -4,8381 3,2020 5,3417 

J Wagner Bygg & Förvaltning AB -0,1203 3,8543 5,4378 

PCT Teknik AB Bortfall 1,3831 2,0401 

El, Bygg & Design i Stockholm AB 1,2273 1,9667 1,5030 

Konsult 13 AB Bortfall 3,7010 17,5158 

DHF BYGG GRUPPEN AB 0,2438 5,8923 4,3958 

Golvläggarn i Stockholm AB 2,2704 1,1269 2,1409 

IMP AB Bortfall 13,9596 -6,3032 

BYGG-ONTIS AB Bortfall 0,1709 2,5692 

Silla Entreprenad AB -0,5482 25,2667 0,9408 

Normand Byggproduktion AB Bortfall 
-

29,1030 -5,8294 

Mariyana Bygg & Entreprenad AB -0,1427 6,5595 2,3492 

EX ERRATA AB Bortfall 35,7052 1,4790 

AVA Import AB Bortfall 1,6329 1,7916 

Kolcon AB Bortfall Bortfall Bortfall 
 

Springate 

Springate 2016 2015 2014 

R Rydbergs Bygg AB 0,6556 1,4035 1,3526 

Bygg Gruppen i Västra Götaland AB 3,0610 2,7231 3,6362 

Byggteamet Fastigheter Stockholm AB 2,6224 2,5002 0,6997 

Lindhov Bygg Aktiebolag 1,8458 1,6953 2,2468 

Nybrostrands Bygg & Anläggning AB 0,6180 0,7568 0,3244 

Kempes i Nyköping AB 0,7947 1,0094 1,5208 

TOP Fibre AB 1,8405 2,4861 2,5598 

SÖDERTÖRNS BYGG & FÖRVALTNING Aktiebolag 1,4280 1,6892 4,3103 

Homesafe Scandinavia Aktiebolag 0,3035 0,9168 1,4322 

River Valley Electro AB 2,4677 0,5652 2,0561 

Hoff Geotech AB 1,3625 0,1721 1,6095 

Markteknik i Mälardalen AB 0,5425 2,2137 7,7757 

K.A. Ställningar i Luleå Aktiebolag -0,5073 0,8077 1,4368 



 

 

Hansen Lau Entreprenad AB 0,5069 1,5418 2,7475 

KBS Nordic AB 0,9615 1,6685 0,4823 

Sockersand Städ&Sanering AB 0,6427 4,7570 -1,4042 

Villa Lyckebo i Nora AB 0,1558 3,3099 5,5314 

Norrjobb AB 0,3271 1,7748 1,7612 

Edvin Nilson & Son Plattsättnings Aktiebolag 0,9731 1,0960 1,2475 

Bygg & Mast, B&M AB Bortfall 1,5745 2,1413 

Mesk Norrtak AB 0,8046 1,4181 1,8676 

Mora Måleri & Golv AB 2,4423 2,7512 -0,3446 

Ale Bygg och Måleri AB -3,7421 
-

11,4499 1,5486 

EventOn Europe EOE AB Bortfall 0,8219 3,8027 

Smedstorps Fönster AB 1,0494 0,4789 1,9805 

Rautakanki AB -0,6109 3,1488 2,9453 

LÖDDEVILLAN AB 3,2010 2,2302 4,4456 

Byggregeln AB Bortfall 2,5419 1,4821 

AMK Bygg AB 3,5397 2,8526 1,0292 

R Åström Måleri AB 3,0259 1,0581 2,5698 

Trädgårdslunden anläggning och förvaltning i Avesta AB 2,0844 2,2151 1,9665 

BRELV Aktiebolag Bortfall 1,1812 -0,2789 

Valters Cepurnieks Förvaltning & Ekonomi AB Bortfall 2,2418 0,9535 

M-Service Bygg & Event AB 3,4397 1,3137 1,4526 

Allt i Allo Tjänst i Västmanland AB Bortfall 5,5123 4,7093 

Thomas Johansson Allmontage AB 1,4646 1,8280 0,6698 

Lindholms Rör AB Bortfall 0,6979 2,6562 

Göteborgs Kaminmontage AB Bortfall 1,7561 2,8720 

BYGGMÄSTAREN MARCO AB 3,1128 3,2232 2,5221 

Terik Aktiebolag Bortfall -2,2112 0,9945 

Team Dahlström bygg AB Bortfall -2,8483 1,6559 

Elinstallatören Sigtuna AB Bortfall -2,2022 1,5034 

Minut Åkeri AB Bortfall 0,5978 1,0106 

Skruv & Pensel Bygg AB 2,4678 0,2172 -0,0397 

Malå Glas Aktiebolag 0,5233 1,1794 0,6176 

MOAB AB 0,5703 0,1071 2,4727 

Din Bygg Stockholm AB -7,1324 -2,4605 2,3025 

J Wagner Bygg & Förvaltning AB -2,7238 1,2222 2,9785 

PCT Teknik AB Bortfall 1,0853 1,6108 

El, Bygg & Design i Stockholm AB 0,0689 1,3788 0,3407 

Konsult 13 AB Bortfall 0,9968 1,0052 

DHF BYGG GRUPPEN AB -8,4818 3,3617 0,5859 

Golvläggarn i Stockholm AB 1,4592 0,9638 1,4619 

IMP AB Bortfall 27,6422 -6,6899 



 

 

BYGG-ONTIS AB Bortfall -0,9630 -0,2464 

Silla Entreprenad AB -2,8279 7,5431 0,0216 

Normand Byggproduktion AB Bortfall -8,6400 -9,2669 

Mariyana Bygg & Entreprenad AB -1,0533 4,4632 -5,8284 

EX ERRATA AB Bortfall 
-

95,8874 0,6836 

AVA Import AB Bortfall -9,3346 -3,3406 

Kolcon AB Bortfall Bortfall Bortfall 
 

Zavgren 

Zavgren 2016 2015 2014 

R Rydbergs Bygg AB 1,000 1,000 1,000 

Bygg Gruppen i Västra Götaland AB 1,000 1,000 1,000 

Byggteamet Fastigheter Stockholm AB 0,000 0,000 0,712 

Lindhov Bygg Aktiebolag 1,000 1,000 1,000 

Nybrostrands Bygg & Anläggning AB 0,000 0,000 0,000 

Kempes i Nyköping AB 1,000 1,000 1,000 

TOP Fibre AB 1,000 0,242 0,999 

SÖDERTÖRNS BYGG & FÖRVALTNING Aktiebolag 1,000 1,000 0,000 

Homesafe Scandinavia Aktiebolag 1,000 1,000 0,002 

River Valley Electro AB 0,000 1,000 0,000 

Hoff Geotech AB 1,000 0,000 0,000 

Markteknik i Mälardalen AB 1,000 0,000 0,000 

K.A. Ställningar i Luleå Aktiebolag 1,000 1,000 0,023 

Hansen Lau Entreprenad AB 0,000 1,000 0,003 

KBS Nordic AB 0,000 0,000 1,000 

Sockersand Städ&Sanering AB 0,000 1,000 0,000 

Villa Lyckebo i Nora AB 0,000 0,000 0,000 

Norrjobb AB 0,995 0,000 0,000 

Edvin Nilson & Son Plattsättnings Aktiebolag 1,000 1,000 1,000 

Bygg & Mast, B&M AB Bortfall 0,000 0,000 

Mesk Norrtak AB 0,343 0,943 0,000 

Mora Måleri & Golv AB 1,000 0,993 0,000 

Ale Bygg och Måleri AB 1,000 0,000 1,000 

EventOn Europe EOE AB Bortfall 1,000 0,000 

Smedstorps Fönster AB 0,000 0,000 0,000 

Rautakanki AB 1,000 0,000 0,000 

LÖDDEVILLAN AB 0,000 0,000 0,000 

Byggregeln AB Bortfall 0,000 0,257 

AMK Bygg AB 0,000 0,000 0,990 

R Åström Måleri AB 0,000 1,000 0,000 



 

 

Trädgårdslunden anläggning och förvaltning i Avesta AB 1,000 1,000 0,000 

BRELV Aktiebolag Bortfall 0,000 1,000 

Valters Cepurnieks Förvaltning & Ekonomi AB Bortfall 0,000 0,000 

M-Service Bygg & Event AB 0,000 0,000 0,000 

Allt i Allo Tjänst i Västmanland AB Bortfall 1,000 0,052 

Thomas Johansson Allmontage AB 0,000 0,000 Bortfall 

Lindholms Rör AB Bortfall 0,000 0,000 

Göteborgs Kaminmontage AB Bortfall 0,663 0,000 

BYGGMÄSTAREN MARCO AB 0,000 0,000 1,000 

Terik Aktiebolag Bortfall 0,000 1,000 

Team Dahlström bygg AB Bortfall 1,000 0,336 

Elinstallatören Sigtuna AB Bortfall 0,000 0,000 

Minut Åkeri AB Bortfall 0,000 0,000 

Skruv & Pensel Bygg AB 0,000 0,241 1,000 

Malå Glas Aktiebolag 0,000 1,000 0,896 

MOAB AB 0,000 1,000 0,000 

Din Bygg Stockholm AB 1,000 0,000 0,000 

J Wagner Bygg & Förvaltning AB 1,000 1,000 0,000 

PCT Teknik AB Bortfall 0,000 0,982 

El, Bygg & Design i Stockholm AB 1,000 0,000 0,753 

Konsult 13 AB Bortfall 0,017 0,000 

DHF BYGG GRUPPEN AB 1,000 0,000 1,000 

Golvläggarn i Stockholm AB 0,000 0,000 0,000 

IMP AB Bortfall 0,000 0,000 

BYGG-ONTIS AB Bortfall 1,000 1,000 

Silla Entreprenad AB 1,000 0,000 0,994 

Normand Byggproduktion AB Bortfall Bortfall Bortfall 

Mariyana Bygg & Entreprenad AB 1,000 0,000 1,000 

EX ERRATA AB Bortfall 0,000 0,000 

AVA Import AB Bortfall 0,000 0,000 

Kolcon AB Bortfall Bortfall Bortfall 
 

Taffler & Tisshaw 

Taffler & Tisshaw 2016 2015 2014 

R Rydbergs Bygg AB 0,2294 0,2842 0,3286 

Bygg Gruppen i Västra Götaland AB 0,5776 0,4793 0,4477 

Byggteamet Fastigheter Stockholm AB 0,4159 0,4269 0,1739 

Lindhov Bygg Aktiebolag 0,2954 0,2385 0,3708 

Nybrostrands Bygg & Anläggning AB 0,2994 0,2739 0,1495 

Kempes i Nyköping AB 0,3241 0,2936 0,3458 

TOP Fibre AB 0,5312 0,7159 0,7660 



 

 

SÖDERTÖRNS BYGG & FÖRVALTNING Aktiebolag 0,2771 0,1656 0,7516 

Homesafe Scandinavia Aktiebolag 0,1271 0,1311 0,3449 

River Valley Electro AB 0,4836 0,1792 0,4875 

Hoff Geotech AB 0,2114 -0,3943 0,3584 

Markteknik i Mälardalen AB 0,0275 0,4112 3,1174 

K.A. Ställningar i Luleå Aktiebolag -0,0833 0,2270 0,5009 

Hansen Lau Entreprenad AB 0,0915 0,2351 0,3164 

KBS Nordic AB 0,2190 0,3683 0,0937 

Sockersand Städ&Sanering AB 0,2472 0,5631 0,1578 

Villa Lyckebo i Nora AB 0,0469 0,4088 0,9350 

Norrjobb AB 0,0177 0,5910 0,5774 

Edvin Nilson & Son Plattsättnings Aktiebolag 0,3360 0,2544 0,3351 

Bygg & Mast, B&M AB Bortfall 0,3199 0,2965 

Mesk Norrtak AB 0,1643 0,2009 0,3229 

Mora Måleri & Golv AB 0,3341 0,3110 -0,0535 

Ale Bygg och Måleri AB 0,4673 0,0681 0,3212 

EventOn Europe EOE AB Bortfall 0,2494 0,5001 

Smedstorps Fönster AB 0,2269 0,0536 0,3546 

Rautakanki AB -0,3365 0,9715 0,8888 

LÖDDEVILLAN AB 0,8040 0,5740 1,4170 

Byggregeln AB Bortfall 0,7256 0,3762 

AMK Bygg AB 0,6902 0,5123 0,1980 

R Åström Måleri AB 0,7801 0,2308 1,6064 

Trädgårdslunden anläggning och förvaltning i Avesta AB 0,3205 0,3473 0,1825 

BRELV Aktiebolag Bortfall 0,3806 0,1983 

Valters Cepurnieks Förvaltning & Ekonomi AB Bortfall 1,1184 0,5316 

M-Service Bygg & Event AB 1,0898 0,2819 0,2897 

Allt i Allo Tjänst i Västmanland AB Bortfall 0,2344 0,3223 

Thomas Johansson Allmontage AB 0,3619 0,8045 -0,0917 

Lindholms Rör AB Bortfall 0,2327 0,5028 

Göteborgs Kaminmontage AB Bortfall 0,2993 0,5619 

BYGGMÄSTAREN MARCO AB 0,7992 0,5888 0,3012 

Terik Aktiebolag Bortfall -0,2970 0,1988 

Team Dahlström bygg AB Bortfall 0,2241 0,2922 

Elinstallatören Sigtuna AB Bortfall 0,0605 0,3206 

Minut Åkeri AB Bortfall 0,1582 0,3940 

Skruv & Pensel Bygg AB 0,4810 0,3089 0,2690 

Malå Glas Aktiebolag 0,0658 0,1973 0,0648 

MOAB AB 0,4613 0,2827 0,4526 

Din Bygg Stockholm AB -3,1985 -0,9368 0,2939 

J Wagner Bygg & Förvaltning AB -0,3490 0,2081 0,5236 

PCT Teknik AB Bortfall 0,3518 0,3682 



 

 

El, Bygg & Design i Stockholm AB 0,2159 0,4442 0,1365 

Konsult 13 AB Bortfall 0,0158 5,3993 

DHF BYGG GRUPPEN AB -2,8224 0,5193 0,0528 

Golvläggarn i Stockholm AB 0,5284 1,2470 0,4090 

IMP AB Bortfall 9,4670 -0,3062 

BYGG-ONTIS AB Bortfall 0,1132 -0,0242 

Silla Entreprenad AB -0,4262 7,5051 0,1333 

Normand Byggproduktion AB Bortfall Bortfall -1,0721 

Mariyana Bygg & Entreprenad AB 0,2559 1,0483 -1,5343 

EX ERRATA AB Bortfall 
-

61,7135 4,0556 

AVA Import AB Bortfall -8,8086 -3,8667 

Kolcon AB Bortfall Bortfall Bortfall 
 

Chesser 

Chesser 2016 2015 2014 

R Rydbergs Bygg AB 0,9150 0,8162 0,7812 

Bygg Gruppen i Västra Götaland AB 0,0233 0,0582 0,2587 

Byggteamet Fastigheter Stockholm AB 0,4634 0,2952 0,3275 

Lindhov Bygg Aktiebolag 1,0000 0,9275 0,6583 

Nybrostrands Bygg & Anläggning AB 0,9625 0,6560 0,6997 

Kempes i Nyköping AB 0,7904 0,8111 0,6647 

TOP Fibre AB 0,1954 0,0340 0,0449 

SÖDERTÖRNS BYGG & FÖRVALTNING Aktiebolag 0,9087 0,9947 0,0038 

Homesafe Scandinavia Aktiebolag 0,9722 0,9191 0,4324 

River Valley Electro AB 0,9880 1,0000 0,9993 

Hoff Geotech AB 0,8912 0,9895 0,6977 

Markteknik i Mälardalen AB 0,8221 0,5179 0,0008 

K.A. Ställningar i Luleå Aktiebolag 0,9840 0,9396 0,1253 

Hansen Lau Entreprenad AB 0,9963 0,9257 0,8196 

KBS Nordic AB 0,9736 0,4800 0,5187 

Sockersand Städ&Sanering AB 0,9986 0,3268 1,0000 

Villa Lyckebo i Nora AB 0,9999 0,5281 0,0445 

Norrjobb AB 0,7518 0,2996 0,1796 

Edvin Nilson & Son Plattsättnings Aktiebolag 0,8000 0,8319 0,7086 

Bygg & Mast, B&M AB Bortfall 0,7158 0,4877 

Mesk Norrtak AB 1,0000 1,0000 0,7274 

Mora Måleri & Golv AB 0,8850 0,8642 0,9999 

Ale Bygg och Måleri AB 1,0000 1,0000 0,6735 

EventOn Europe EOE AB Bortfall 0,9613 0,4368 

Smedstorps Fönster AB 0,9997 0,9984 0,9182 



 

 

Rautakanki AB 0,7651 0,0254 0,0436 

LÖDDEVILLAN AB 0,0194 0,0234 0,0004 

Byggregeln AB Bortfall 0,0057 0,0346 

AMK Bygg AB 0,0100 0,0212 0,3985 

R Åström Måleri AB 0,1192 0,2550 0,4374 

Trädgårdslunden anläggning och förvaltning i Avesta AB 0,8686 0,8377 0,9917 

BRELV Aktiebolag Bortfall 0,5935 0,8657 

Valters Cepurnieks Förvaltning & Ekonomi AB Bortfall 0,4376 0,7209 

M-Service Bygg & Event AB 0,0105 0,1487 0,2527 

Allt i Allo Tjänst i Västmanland AB Bortfall 0,1629 0,7686 

Thomas Johansson Allmontage AB 0,9721 0,2029 0,0000 

Lindholms Rör AB Bortfall 0,6760 0,3654 

Göteborgs Kaminmontage AB Bortfall 0,2367 0,0128 

BYGGMÄSTAREN MARCO AB 0,0085 0,0080 0,4156 

Terik Aktiebolag Bortfall 1,0000 0,6425 

Team Dahlström bygg AB Bortfall 1,0000 0,9993 

Elinstallatören Sigtuna AB Bortfall 1,0000 0,8222 

Minut Åkeri AB Bortfall 0,3733 0,3472 

Skruv & Pensel Bygg AB 0,3240 0,7657 Bortfall 

Malå Glas Aktiebolag 0,9976 0,9933 0,9971 

MOAB AB 0,6418 0,7917 0,0085 

Din Bygg Stockholm AB 1,0000 1,0000 0,1837 

J Wagner Bygg & Förvaltning AB 0,9582 0,5674 0,0128 

PCT Teknik AB Bortfall 0,3248 0,2454 

El, Bygg & Design i Stockholm AB 0,8675 0,0565 Bortfall 

Konsult 13 AB Bortfall 0,3911 Bortfall 

DHF BYGG GRUPPEN AB 1,0000 0,0929 0,9947 

Golvläggarn i Stockholm AB 0,3375 0,2468 0,5989 

IMP AB Bortfall 0,0000 1,0000 

BYGG-ONTIS AB Bortfall 0,8884 0,3781 

Silla Entreprenad AB 0,9983 0,0652 0,4141 

Normand Byggproduktion AB Bortfall Bortfall 1,0000 

Mariyana Bygg & Entreprenad AB 0,7600 0,0041 1,0000 

EX ERRATA AB Bortfall 0,9967 0,2521 

AVA Import AB Bortfall 0,0000 0,0496 

Kolcon AB Bortfall Bortfall Bortfall 
 

Aktiva bolag 

Altman 

Altman Z'-Score 2016 2015 2014 



 

 

Ruthström & Larsson Bygg Aktiebolag 3,8186 2,9123 3,0366 

Fastec Stockholm AB 1,2481 1,9344 3,4683 

Carrier Refrigeration Sweden AB 2,4721 3,0842 2,8247 

Sandå Stockholm AB 4,7300 4,5449 5,9697 

Thomas & Kenth Bygg i Tierp AB 5,7071 4,7889 6,9274 

Johansson & Björnström Elinstallationer i Boden AB 2,1223 2,8270 3,8502 

Lindhov Bygg Aktiebolag 4,5982 4,7548 4,7646 

Aktiebolaget Järletoft Bygger 2,6481 2,9987 2,1598 

Balticgruppen Entreprenad AB 4,9075 4,0516 1,4231 

Rå Riv & Entreprenad AB 2,7577 2,6159 2,7455 

ExLi AB 4,1366 2,8896 5,3352 

El & Projektering Vetlanda AB 4,0659 3,9905 3,3332 

K S Schakt Aktiebolag 5,8365 5,0638 4,4211 

Göteborgs Måleri Kjell Börjesson & Co Aktiebolag 4,8096 4,6638 4,8804 

Bygg & Berglaget Stockholm AB 5,6048 3,4853 3,9215 

Lindesbergs VVS AB 2,5625 2,5149 2,5019 

Coromatic Syd AB 4,5163 4,2939 3,8675 

Stockholms Vattenentreprenader AB 4,8991 2,7261 1,7941 

Nylén & Näsholm Bygg Aktiebolag 3,0777 4,3103 4,3375 

Komimilla AB 3,7987 1,9242 0,6663 

CONSYD AB 3,1105 2,5561 2,1855 

KRÜGER TEAM AB 3,9000 5,1155 4,3409 

Fobta AB 5,1569 6,1253 3,2267 

JMA Entreprenad AB 3,3962 2,5582 2,8432 

Norrbottens Anläggning och Mark AB 2,7007 2,2363 3,0411 

MZ Plåt AB 3,2882 3,4819 4,1561 

Råsunda Bygg o Städ AB 4,6165 5,7918 5,1941 

Lennartssons El och Fastighetsservice Aktiebolag 0,4837 0,5020 0,6174 

Folkes Bygg & Byggnadsvård i Hanaskog AB 2,8225 2,6379 2,1435 

QI Construction AB 3,5837 4,1993 5,7126 

LM Design to Live in AB 2,5919 1,8455 2,1421 

STC Bygg i Sverige AB 4,3632 3,9774 0,9201 

Bravis AB 2,5680 2,2372 1,8259 

Immunit Group AB 5,0551 7,5327 6,2971 

Mobilkranar Aktiebolag 0,5325 0,7568 1,0032 

Victus Bygg AB 2,5445 1,2501 1,9330 

BT Bodingh Byggnads AB 3,5920 5,9504 6,7002 

Multiscaffolding i Väst AB 5,4642 6,2892 6,2974 

Thures Plåt Aktiebolag 4,8630 3,0101 3,3576 

Sveaviken Byggnadsaktiebolag 2,3402 4,6932 3,1634 

Dahlbergs Bygg & Måleri i Strömstad AB 4,6194 3,4031 3,0227 

Nybygg i Roslagen Aktiebolag 4,8373 4,8671 5,0532 



 

 

Karl Nilssons Måleri Aktiebolag 1,4195 1,3561 1,7737 

Markbyrån i Åtvidaberg Aktiebolag 3,9712 4,5470 6,0964 

Marcusson & Jönrup Entreprenad AB 2,3705 2,4614 1,7029 

Sohlbergs Stenhuggeri Aktiebolag 7,4135 5,1249 7,1181 

Kimstads Bygg AB 4,9606 4,8094 4,8987 

Svensk Grundundersökning Aktiebolag 6,7421 5,3712 3,0425 

Rörservice J. Svensson & Co AB 3,9714 4,4672 4,5786 

Järntorget kv Bageriet AB -0,2441 -0,2375 0,6792 

Irsta Entreprenad & Gräv AB 2,0255 0,7025 1,3427 

Helmer Group Sweden AB 2,8423 0,9350 0,9525 

Östermalms Glasmästeri Aktiebolag 7,3222 7,2628 7,1062 

Kraftelektro Aktiebolag 3,3696 3,6923 4,0657 

M.B. Mark & Betong Aktiebolag 4,8327 3,8127 2,9289 

Lövdalens Bygg & Förvaltnings Aktiebolag 2,5862 2,1913 3,1236 

Agrivind Aktiebolag 1,2252 1,2069 1,1726 

PMAB Förvaltnings Aktiebolag 1,3317 1,3032 1,0682 

Entreprenörfirma Roland Karlsson AB 1,4429 2,3177 1,5202 

EtCon AB 2,0093 1,0974 2,3305 

Helsingborgs projekt AB Bortfall 631,5527 0,8821 

 

Springate 

Springate 2016 2015 2014 

Ruthström & Larsson Bygg Aktiebolag 2,3458 1,6435 1,5351 

Fastec Stockholm AB 0,5731 0,8291 1,4131 

Carrier Refrigeration Sweden AB 1,1481 1,4032 2,0006 

Sandå Stockholm AB 2,1631 2,0544 3,1072 

Thomas & Kenth Bygg i Tierp AB 3,1955 2,8826 4,3415 

Johansson & Björnström Elinstallationer i Boden AB 0,5568 0,9160 1,7973 

Lindhov Bygg Aktiebolag 1,8458 1,6953 2,2468 

Aktiebolaget Järletoft Bygger 1,3028 1,2596 0,5950 

Balticgruppen Entreprenad AB 2,8087 2,0060 0,3034 

Rå Riv & Entreprenad AB 1,3262 1,1476 1,2676 

ExLi AB 2,1755 1,7744 1,3969 

El & Projektering Vetlanda AB 2,7729 2,6971 1,8854 

K S Schakt Aktiebolag 1,8353 0,8247 1,4361 

Göteborgs Måleri Kjell Börjesson & Co Aktiebolag 3,2062 3,1439 3,2254 

Bygg & Berglaget Stockholm AB 3,2550 1,9211 3,0815 

Lindesbergs VVS AB 0,9122 1,3197 1,2642 

Coromatic Syd AB 2,8211 2,8023 2,3350 

Stockholms Vattenentreprenader AB 2,8908 1,6699 1,4200 

Nylén & Näsholm Bygg Aktiebolag 1,5349 2,1778 2,3958 



 

 

Komimilla AB 1,7236 0,6353 -0,2312 

CONSYD AB 1,9324 0,1626 0,1464 

KRÜGER TEAM AB 2,6646 2,9601 2,1836 

Fobta AB 2,5252 3,7463 1,5630 

JMA Entreprenad AB 2,3032 1,1035 1,7310 

Norrbottens Anläggning och Mark AB 1,6312 1,0114 2,2004 

MZ Plåt AB 1,2151 1,6884 1,9339 

Råsunda Bygg o Städ AB 2,8486 3,8186 2,1609 

Lennartssons El och Fastighetsservice Aktiebolag 0,3409 0,3849 0,5563 

Folkes Bygg & Byggnadsvård i Hanaskog AB 1,2640 1,1316 0,5353 

QI Construction AB 1,5269 2,2926 2,9996 

LM Design to Live in AB 2,3422 2,1094 2,3352 

STC Bygg i Sverige AB 2,3708 1,5541 0,3768 

Bravis AB 2,0927 1,5696 1,2974 

Immunit Group AB 3,3182 4,2739 2,8639 

Mobilkranar Aktiebolag 0,5344 0,9977 0,7122 

Victus Bygg AB 1,7285 0,5511 1,4708 

BT Bodingh Byggnads AB 1,7076 4,0576 3,4965 

Multiscaffolding i Väst AB 3,1107 3,4736 3,4216 

Thures Plåt Aktiebolag 2,8862 0,9326 1,8848 

Sveaviken Byggnadsaktiebolag 1,3924 5,3073 0,4888 

Dahlbergs Bygg & Måleri i Strömstad AB 2,1727 1,9149 1,6209 

Nybygg i Roslagen Aktiebolag 2,4584 2,5203 3,3361 

Karl Nilssons Måleri Aktiebolag 0,4811 0,6059 0,9254 

Markbyrån i Åtvidaberg Aktiebolag 2,2717 2,3841 4,5495 

Marcusson & Jönrup Entreprenad AB 1,8802 1,7925 0,6163 

Sohlbergs Stenhuggeri Aktiebolag 5,0718 1,0039 3,4676 

Kimstads Bygg AB 2,9775 3,1571 3,0386 

Svensk Grundundersökning Aktiebolag 3,1760 2,6654 1,3620 

Rörservice J. Svensson & Co AB 1,8352 2,2939 2,2766 

Järntorget kv Bageriet AB -0,4948 -0,4900 2,0688 

Irsta Entreprenad & Gräv AB 0,9345 0,1299 0,5037 

Helmer Group Sweden AB 12,0945 0,4815 0,3710 

Östermalms Glasmästeri Aktiebolag 3,5159 2,8482 3,2831 

Kraftelektro Aktiebolag 1,6861 2,6430 3,1801 

M.B. Mark & Betong Aktiebolag 0,4712 0,5073 0,9053 

Lövdalens Bygg & Förvaltnings Aktiebolag 2,2428 1,6397 2,7409 

Agrivind Aktiebolag -0,7526 -0,3842 -0,1682 

PMAB Förvaltnings Aktiebolag 2,3546 1,6561 1,1830 

Entreprenörfirma Roland Karlsson AB 0,2500 0,4293 0,0535 

EtCon AB 2,6964 0,1953 0,5247 

Helsingborgs projekt AB Bortfall - -3,9590 



 

 

35,8480 

 

Zavgren 

Zavgren 2016 2015 2014 

Ruthström & Larsson Bygg Aktiebolag 0,000 0,003 0,004 

Fastec Stockholm AB 0,000 0,000 0,008 

Carrier Refrigeration Sweden AB 0,081 0,007 0,000 

Sandå Stockholm AB 0,000 0,000 0,000 

Thomas & Kenth Bygg i Tierp AB 0,000 0,000 0,000 

Johansson & Björnström Elinstallationer i Boden AB 1,000 1,000 0,000 

Lindhov Bygg Aktiebolag 1,000 1,000 1,000 

Aktiebolaget Järletoft Bygger 0,518 0,597 0,998 

Balticgruppen Entreprenad AB 0,000 0,000 1,000 

Rå Riv & Entreprenad AB 1,000 0,000 0,000 

ExLi AB 0,000 0,000 1,000 

El & Projektering Vetlanda AB 0,000 0,000 0,000 

K S Schakt Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

Göteborgs Måleri Kjell Börjesson & Co Aktiebolag 1,000 1,000 1,000 

Bygg & Berglaget Stockholm AB 0,000 0,000 0,002 

Lindesbergs VVS AB 1,000 0,000 0,002 

Coromatic Syd AB 1,000 1,000 1,000 

Stockholms Vattenentreprenader AB 0,000 0,000 0,000 

Nylén & Näsholm Bygg Aktiebolag 1,000 1,000 1,000 

Komimilla AB 0,000 0,000 1,000 

CONSYD AB 0,000 1,000 1,000 

KRÜGER TEAM AB 0,000 0,000 0,000 

Fobta AB 0,000 0,000 0,000 

JMA Entreprenad AB 1,000 1,000 0,022 

Norrbottens Anläggning och Mark AB 1,000 1,000 1,000 

MZ Plåt AB 0,006 0,000 0,000 

Råsunda Bygg o Städ AB 0,000 0,000 0,817 

Lennartssons El och Fastighetsservice Aktiebolag 0,005 0,003 0,000 

Folkes Bygg & Byggnadsvård i Hanaskog AB 0,002 0,027 1,000 

QI Construction AB 0,927 0,000 0,000 

LM Design to Live in AB 0,000 0,000 0,000 

STC Bygg i Sverige AB 0,000 0,000 0,030 

Bravis AB 0,000 0,000 0,000 

Immunit Group AB 0,000 0,000 0,000 

Mobilkranar Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

Victus Bygg AB 0,000 1,000 0,000 

BT Bodingh Byggnads AB 0,000 0,000 0,000 



 

 

Multiscaffolding i Väst AB 0,000 0,000 0,000 

Thures Plåt Aktiebolag 0,000 1,000 0,000 

Sveaviken Byggnadsaktiebolag 0,000 0,000 0,094 

Dahlbergs Bygg & Måleri i Strömstad AB 0,024 0,000 0,000 

Nybygg i Roslagen Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

Karl Nilssons Måleri Aktiebolag 0,861 0,000 0,000 

Markbyrån i Åtvidaberg Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

Marcusson & Jönrup Entreprenad AB 0,000 0,000 0,206 

Sohlbergs Stenhuggeri Aktiebolag 0,000 1,000 0,000 

Kimstads Bygg AB 0,000 0,000 0,000 

Svensk Grundundersökning Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

Rörservice J. Svensson & Co AB 0,605 0,000 0,000 

Järntorget kv Bageriet AB 0,000 0,000 0,000 

Irsta Entreprenad & Gräv AB 0,000 0,221 0,000 

Helmer Group Sweden AB 0,000 0,902 0,000 

Östermalms Glasmästeri Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

Kraftelektro Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

M.B. Mark & Betong Aktiebolag 1,000 1,000 1,000 

Lövdalens Bygg & Förvaltnings Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

Agrivind Aktiebolag 0,749 0,353 0,163 

PMAB Förvaltnings Aktiebolag 0,000 0,000 0,000 

Entreprenörfirma Roland Karlsson AB 0,059 0,001 0,035 

EtCon AB 0,000 0,000 0,000 

Helsingborgs projekt AB Bortfall Bortfall 0,000 

 

Taffler & Tisshaw 

Taffler & Tisshaw 2016 2015 2014 

Ruthström & Larsson Bygg Aktiebolag 0,6416 0,5003 0,4411 

Fastec Stockholm AB 0,3288 0,3189 0,3094 

Carrier Refrigeration Sweden AB 0,4575 0,5517 0,6871 

Sandå Stockholm AB 0,3584 0,3510 0,4603 

Thomas & Kenth Bygg i Tierp AB 1,3161 1,1032 1,7341 

Johansson & Björnström Elinstallationer i Boden AB 0,1390 0,2039 0,3149 

Lindhov Bygg Aktiebolag 0,2954 0,2385 0,3708 

Aktiebolaget Järletoft Bygger 0,3235 0,2542 0,1873 

Balticgruppen Entreprenad AB 0,4123 0,2885 -0,0736 

Rå Riv & Entreprenad AB 0,2398 0,1807 0,2140 

ExLi AB 0,3516 0,8342 0,0941 

El & Projektering Vetlanda AB 0,7024 0,6687 0,4125 

K S Schakt Aktiebolag 1,4350 1,1847 1,1091 

Göteborgs Måleri Kjell Börjesson & Co Aktiebolag 0,7698 0,6896 0,6809 



 

 

Bygg & Berglaget Stockholm AB 0,5688 0,4093 1,1407 

Lindesbergs VVS AB 0,1575 0,3239 0,2547 

Coromatic Syd AB 0,8238 0,7020 0,5111 

Stockholms Vattenentreprenader AB 0,7470 0,4684 0,5243 

Nylén & Näsholm Bygg Aktiebolag 0,4522 0,7075 0,6743 

Komimilla AB 0,3338 0,1671 0,0699 

CONSYD AB 0,4882 0,0136 0,1376 

KRÜGER TEAM AB 0,6022 0,5195 0,3784 

Fobta AB 0,5981 0,8036 0,2805 

JMA Entreprenad AB 0,9387 0,3597 0,6839 

Norrbottens Anläggning och Mark AB 0,5306 0,2503 0,6939 

MZ Plåt AB 0,3650 0,5525 0,6240 

Råsunda Bygg o Städ AB 0,5628 0,8647 0,3172 

Lennartssons El och Fastighetsservice Aktiebolag 0,1610 0,1843 0,2937 

Folkes Bygg & Byggnadsvård i Hanaskog AB 0,2829 0,2590 0,1350 

QI Construction AB 0,3191 0,4592 0,5007 

LM Design to Live in AB 0,6815 0,8772 1,0211 

STC Bygg i Sverige AB 0,4383 0,2953 0,3066 

Bravis AB 0,6326 0,5846 0,5278 

Immunit Group AB 0,6869 0,6473 0,3704 

Mobilkranar Aktiebolag 0,3307 0,3030 0,0209 

Victus Bygg AB 0,3612 0,1172 0,3675 

BT Bodingh Byggnads AB 0,4110 0,8981 0,5086 

Multiscaffolding i Väst AB 0,5302 0,5874 0,5252 

Thures Plåt Aktiebolag 0,5874 0,2258 0,4983 

Sveaviken Byggnadsaktiebolag 0,4388 2,2435 1,0856 

Dahlbergs Bygg & Måleri i Strömstad AB 0,3989 0,4417 0,4028 

Nybygg i Roslagen Aktiebolag 0,4463 0,4595 0,7401 

Karl Nilssons Måleri Aktiebolag 0,3248 0,5898 1,0170 

Markbyrån i Åtvidaberg Aktiebolag 0,5787 1,1047 1,2222 

Marcusson & Jönrup Entreprenad AB 0,6836 0,8429 0,3676 

Sohlbergs Stenhuggeri Aktiebolag 1,1524 0,0267 0,5165 

Kimstads Bygg AB 0,6250 0,7218 0,5880 

Svensk Grundundersökning Aktiebolag 3,5872 3,6438 1,3517 

Rörservice J. Svensson & Co AB 0,3814 0,5152 0,4584 

Järntorget kv Bageriet AB 3,9662 4,0749 -6,5274 

Irsta Entreprenad & Gräv AB 0,2764 -0,1003 -0,1515 

Helmer Group Sweden AB 9,0721 0,6862 0,5637 

Östermalms Glasmästeri Aktiebolag 3,2132 2,9160 3,0709 

Kraftelektro Aktiebolag 0,6636 0,9922 1,1013 

M.B. Mark & Betong Aktiebolag 4,8483 3,4833 4,8866 

Lövdalens Bygg & Förvaltnings Aktiebolag 0,9007 0,6630 0,9474 



 

 

Agrivind Aktiebolag -0,5170 -0,2793 -0,1594 

PMAB Förvaltnings Aktiebolag -2,5547 -1,8751 -1,6816 

Entreprenörfirma Roland Karlsson AB 1,0416 -1,2323 0,9965 

EtCon AB 

-
10,7011 -0,1082 -4,8766 

Helsingborgs projekt AB Bortfall 26,4511 1,1453 
 

Chesser 

Chesser 2016 2015 2014 

Ruthström & Larsson Bygg Aktiebolag 0,1169 0,2608 0,2665 

Fastec Stockholm AB 1,0000 1,0000 1,0000 

Carrier Refrigeration Sweden AB 0,3095 0,3083 0,1116 

Sandå Stockholm AB 0,7839 0,7809 1,0000 

Thomas & Kenth Bygg i Tierp AB 0,0216 0,0352 0,0154 

Johansson & Björnström Elinstallationer i Boden AB 0,7550 0,9906 1,0000 

Lindhov Bygg Aktiebolag 1,0000 0,9275 0,6583 

Aktiebolaget Järletoft Bygger 1,0000 1,0000 1,0000 

Balticgruppen Entreprenad AB 0,7485 0,8630 0,9097 

Rå Riv & Entreprenad AB 0,5611 0,6027 0,5989 

ExLi AB 0,6517 0,0187 0,6926 

El & Projektering Vetlanda AB 0,1004 0,1521 0,3452 

K S Schakt Aktiebolag 0,0090 0,0816 0,0533 

Göteborgs Måleri Kjell Börjesson & Co Aktiebolag 0,0055 0,0052 0,0173 

Bygg & Berglaget Stockholm AB 1,0000 1,0000 0,0787 

Lindesbergs VVS AB 0,8703 0,9394 0,9892 

Coromatic Syd AB 0,0583 0,1630 0,3867 

Stockholms Vattenentreprenader AB 0,1104 0,6072 0,2863 

Nylén & Näsholm Bygg Aktiebolag 0,0262 0,0075 0,0127 

Komimilla AB 0,7120 0,7168 0,7217 

CONSYD AB 0,2438 0,8500 0,8973 

KRÜGER TEAM AB 0,0947 0,3575 1,0000 

Fobta AB 0,2966 0,0320 0,7190 

JMA Entreprenad AB 0,0404 0,1853 0,0979 

Norrbottens Anläggning och Mark AB 0,0417 0,1712 0,0150 

MZ Plåt AB 0,1574 0,0875 0,0585 

Råsunda Bygg o Städ AB 0,0739 0,0419 0,2834 

Lennartssons El och Fastighetsservice Aktiebolag 0,7486 0,7594 0,7367 

Folkes Bygg & Byggnadsvård i Hanaskog AB 0,8869 0,7782 0,8419 

QI Construction AB 0,3908 0,2696 0,2185 

LM Design to Live in AB 0,4446 0,8220 0,7498 

STC Bygg i Sverige AB 0,7196 0,8637 0,8979 



 

 

Bravis AB 0,1831 0,0228 0,1707 

Immunit Group AB 0,0112 0,0094 0,8014 

Mobilkranar Aktiebolag 0,1534 0,1781 0,2136 

Victus Bygg AB 0,0697 0,5923 0,7242 

BT Bodingh Byggnads AB 0,2022 0,0120 0,0471 

Multiscaffolding i Väst AB 0,0701 0,0408 0,1216 

Thures Plåt Aktiebolag 0,0308 0,4832 0,0447 

Sveaviken Byggnadsaktiebolag 0,4932 0,0042 0,0021 

Dahlbergs Bygg & Måleri i Strömstad AB 0,1077 0,0660 0,3287 

Nybygg i Roslagen Aktiebolag 0,0825 0,1238 0,0080 

Karl Nilssons Måleri Aktiebolag 0,2828 0,3098 0,1995 

Markbyrån i Åtvidaberg Aktiebolag 0,0275 0,0031 0,0138 

Marcusson & Jönrup Entreprenad AB 0,0239 0,0225 0,1430 

Sohlbergs Stenhuggeri Aktiebolag 0,0125 0,9377 0,1372 

Kimstads Bygg AB 0,0197 0,0033 0,0161 

Svensk Grundundersökning Aktiebolag 0,0334 0,0313 0,1366 

Rörservice J. Svensson & Co AB 0,4680 0,6363 0,5538 

Järntorget kv Bageriet AB 0,0000 0,0000 0,4989 

Irsta Entreprenad & Gräv AB 0,6704 0,9955 0,9821 

Helmer Group Sweden AB 0,0084 0,4377 0,5504 

Östermalms Glasmästeri Aktiebolag 0,0089 0,0102 0,0078 

Kraftelektro Aktiebolag 0,0158 0,0514 0,0042 

M.B. Mark & Betong Aktiebolag 0,0123 0,0396 0,0454 

Lövdalens Bygg & Förvaltnings Aktiebolag 0,0014 0,0058 0,0006 

Agrivind Aktiebolag 0,3924 0,2706 0,2492 

PMAB Förvaltnings Aktiebolag 0,0504 0,0965 0,2537 

Entreprenörfirma Roland Karlsson AB 0,0638 0,0479 0,2366 

EtCon AB 0,1646 0,4579 0,2037 

Helsingborgs projekt AB 0,0452 0,0231 0,2459 
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