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SAMMANFATTNING 
 

I denna uppsats undersöks finansiella nyckeltal och deras förmåga att kunna förutse konkurs hos 

små svenska privata aktiebolag inom tjänsteindustrin. Dessa nyckeltal erhålles från 

årsredovisningar som hämtas från affärsdata ett och två år innan konkurs för att utreda 

eventuella skillnader i prediktionsförmågan mellan de två åren bakåt i tiden. Undersökningen 

innehåller även en kontrollgrupp bestående av välmående företag, således undersöks 

sammanlagt 60 stycken svenska privata aktiebolag med ett anställningsantal på 1-4 individer, 

varav 30 företag är konkursföretag och 30 företag är välmående. 

 

Syftet med studien är att utvärdera två av Altmans reviderade Z-modeller, Z´och Z´´, samt en för 

studien exklusivt framtagen modell och deras tillämpbarhet på små svenska företag gällande 

deras förmåga att kunna predicera en konkurs. Studiens framtagna modell har sin grund i 

Altmans ursprungsmodell och benämns i studien som Z3. Altmans Z-modell presenterades 1968 

som ett multivariat tillvägagångssätt för att förutsäga konkurs. Med detta menas att ett flertal 

nyckeltal med tillhörande vikter sammanvägts för att få fram ett index som kallas Z-värde, detta 

värde skall i sin tur ge en indikation på företagets finansiella situation.  

 

I resultatet av studien möjliggörs uttalande om att den formel som är bäst lämpad för 

konkursprediktioner på små svenska privata aktiebolag inom tjänsteindustrin är Z´´ då totalt 75 

procent av företagen på korrekt vis klassificeras ett år innan konkurs och motsvarande 66, 7 

procent rättklassificeras två år innan konkurs. Detta resultat uppnår nivåer som åstadkommits i 

tidigare studier och visar således signifikanta skillnader mellan de båda grupperna konkurs och 

icke konkurs. I jämförelse med de två övriga modellerna klassificeras 51,65 procent rätt ett år 

innan konkurs användandes Z´ och 46,7 procent klassificeras korrekt två år innan konkurs. 

Slutligen klassificeras 46,7 procent adekvat av företagen både ett och två år innan konkurs vid 

tillämpning den framtagna Z3-modellen. Följaktligen bedöms Z´- och Z3-modellerna inte vara 

applicerbara på studiens urval. 
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1. INLEDNING 
 

 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av den bakgrund mot vilken arbetet  

har genomförts och dess problem formulerats. Därefter presenteras en problemformulering  
med därpå följande syfte för undersökningen, vilken i sin tur resulterar i uppsatta 

frågeställningar. 

 
 

 

1.1 BAKGRUND 

Under första kvartalet 2009 ökade företagskonkurserna med 51 procent från samma period 

2008, finanskris och en allmän konjunkturnedgång nämns som en trolig förklaring men även ett 

allmänt stort företagsbestånd1. Att företagsbeståndet är större i dagens kris jämfört med tidigare 

historiska kriser leder till att den kraftiga ökningen av konkurser bör ställas mot det förändrade 

beståndet. Skattepolitiska förändringar som har lett till att det är enklare för företag att starta upp 

kan vara en förklaring till det ökade antalet. Många studier pekar på att små företag som är 

yngre än tre år är överrepresenterade i statistiken.  

 

Under en föreläsning vid Stockholms universitet i januari 2009 som hölls av Bengt Stillström, 

grundare och ägare till Traction, samtalades det kring företags olika överlevnadsförmåga. Bengt 

Stillstöms konstaterade att de företag som alltid klarar sig är de som styrs av någon som under 

alla omständigheter har likvida medel oavsett ekonomiska förutsättningar. Denna ståndpunkt 

yttrade sig även i en debattartikel från januari 2007 där de stora planerade utdelningar från 

börsnoterade bolag debatterades. Bengt Stillström ställde sig delvis kritisk till detta: "Jag 

upplever att de osäkrat sig inför en lågkonjunktur, många bolag är för fattiga i dag” 2. För 

fattiga för att kunna stå emot en eventuell konjunkturnedgång?  

                                                        

1 https://www.uc.se/show.php?id=1087725 

2 http://www.va.se/nyheter/2007/01/26/de-vill-stoppa-utdelningar/index.xml 
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Givetvis är verkligheten mer komplex än att det endast handlar om huruvida företag har pengar 

kvar på kontot när det krisar. Bengt Stillström tar upp en förenklad men dock tänkvärd version 

av företagens överlevnadsutsikter. Finns det verktyg som på ett statistiskt signifikant sätt kan 

mäta ett företags motståndskraft mot en minskad efterfrågan eller en tillfällig kris? Om det finns 

sådana verktyg blir en följande fråga om det föreligger skillnad mellan olika företag,  med 

avseende på motståndskraften, att klara tillfälliga motgångar?  

 

Kan årsredovisningen påvisa strukturella fel hos de företag som hamnar i finansiell kris under 

ett konjunkturläge när efterfrågan är hög? Flera tidigare studier bygger på att det går. Efter att 

Beaver, en av pionjärerna inom området, släppte sin univariata studie från 1966 där han 

undersökte möjligheten att förutspå ett bolags konkurs kom det flera efterträdare som 

undersökte företag i finansiell kris3. Sedan Beavers studie har efterföljarna modifierat och prövat 

huruvida nyckeltal i olika konstellationer samt med olika urval, kan förutsäga en konkurs eller 

alternativt om ett företag löper en förhöjd risk att hamna på obestånd. En annan studie som har 

fått erfara stor genomslagskraft är Altmans Z-modell som är en multivariat 

konkursprediktionsmodell bestående av fem nyckeltal med olika vikter.4  Även denna studie har 

omvärderats och prövats med olika resultat. 

 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 

Ett företags finansiella kris är inte en isolerad händelse då intressenterna drabbas vid en 

eventuell konkurs inte bara med avseende på de anställda, utan även gällande kunder och 

kreditgivare. Eftersom en sådan händelse leder till ”ringar på vattnet” så föreligger det ett stort 

intresse i att finna förklarande komponenter till varför finansiell kris i ett företag uppstår. Det 

gärna innan möjligheter för lämpliga åtgärder är för sent. Den grupp som är överrepresenterad 
                                                        

3 Beaver, William H. 1966. ”Financial ratios as predictors of failure” , Empirical Research in Accounting. Selected 
Studies, Supplement to vol. 4: 71-111 

4 Altman, Edward I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The 
journal of finance. 1968. Sid 591 
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inom bolagskonkurser är unga mindre bolag som inte har varit verksamma i mer än upp till fem 

år. Det är relativt ovanligt att stora bolag hamnar i en finansiell kris som leder till konkurs, därav 

är möjligheterna till en komparativ studie på de större bolagen mycket begränsad.  

 

Konkurs innebär i ekonomiska termer ett förmögenhetsläge som även brukar betecknas som 

insolvens eller obestånd5. Enligt Konkurslagen (KonkL) 1 kap. 2 § innebär detta att gäldenären 

ej rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga icke endast är tillfällig, bristande 

soliditet innebär följaktligen att skuldernas belopp överstiger värdet av tillgångarna. Bristande 

likviditet innebär vidare avsaknad av likvida medel eller betalningsmedel för att betala de 

kortfristiga skulderna. Konkurs som rättsligt förfarande innebär att en insolvent gäldenärs 

tillgångar fördelas bland fordringsägarna. Gäldenär är i detta fall en privatperson eller ett 

företag. Själva konkursansökan görs antingen av gäldenären själv eller av en fordringsägare6.  

Kedner fick på uppdrag av statens industriverk, en delegation som sedermera kom att överföras 

till NUTEK, att genomföra en statistiks kartläggning av konkursutvecklingen i Sverige under 

åren 1966-1970. Det resulterade i en omfattande studie bestående av sex fältundersökningar7. 

Studien visade bland annat att cirka 98 procent av alla konkurser berör företag med färre än 50 

anställda samt att majoriteten består av företag med färre än 5 anställda. Från affärs- och 

kreditupplysningsföretaget UCs konkursstatistik för december 2008 går det att läsa om 

utvecklingen för företagskonkurser och att det främst var nystartade småföretag i 

konjunkturkänsliga branscher som stod bakom konkursuppgången. Dessa hade inte trots 

långvarig högkonjunktur kunnat skapa lönsamhet8. Att majoriteten av företag som går i konkurs 

                                                        

5 Welamson, Lars & Mellquvist Mikael. Konkurs. Sid. 26 Upplaga 10:1. Elanders Gotab, Stockholm 2003 

6 Gratzer, Karl. Konkurs och kriminalitet i ett jämförande perspektiv under 1900-talet. Södertörns högskola 2000 

7 Kedner, Gösta. 1975. sid. 17 

8 https://www.uc.se/source.php?id=1087725 
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består av mindre bolag med färre än fem anställda leder denna studie till att vidare studera dessa 

samt att se på årsredovisningar två år bakåt i tiden för att se om bristande lönsamhet går att 

finna.  

 

Från ett historiskt perspektiv fluktuerar antalet konkurser från år till år vilket leder till att en 

missvisande bild kan skapas om inte statistiken sätts i ett vidare perspektiv. Konkursnedgången 

som inleddes under 2008 har förklarande faktorer i bland annat en allmän konjunkturnedgång 

samt en finanskris. Denna studie intresserar sig för förklarande faktorer i en konkurs som främst 

går att finna i den interna styrningen med avseende på hur företagets finanser är skötta. Att 

undersöka företag som har gått i konkurs under 2008 eller 2009 skulle ge avtryck på 

undersökningen från både finanskrisen och lågkonjunkturen. Emellertid skulle en undersökning 

av företag som har gått i konkurs under tider där förutsättningar för att lyckas är goda med 

avseende på konjunkturläget, ge en mer renodlad studie av hur den inre styrningen påverkar ett 

företags framtida överlevnad. Den inre styrningen belyses i undersökningen med hjälp av två av 

Altmans Z-modeller samt en ny, för studien specifikt framtagen, Z-formel som har sin grund i 

Altmans nyckeltal från hans grundmodell. Den nya Z-formeln kommer vidare att omnämnas i 

studien som Z3 för att särskiljas från Altmans modeller.  

 

Tidigare forskning på området är väl omskrivet både inom den europeiska såväl som inom den 

amerikanska akademiska världen. Efter Beavers univariata analys, med univariata menas i det 

här sammanhanget att resultatet av de olika nyckeltalen i studien analyserades var för sig, kom 

Altmans multivariata Z-modell. I Z-modellen som publicerades 1968 med ett matchat urval av 

33 konkursbolag och 33 icke-konkursbolag påträffades statistiskt signifikant resultat på att Z-

modellen påvisade skillnad mellan de båda grupperna och var därmed användbar i 

konkursprediktion. Altmans studie fick stor genomslagskraft och har sedan studiens 

publicerande testats och reviderats ett flertal gånger bland annat av Grice och Ingram där de 

utvärderar generaliserbarheten i modellen och om den fortfarande är användbar gällande 

konkursförutsägelse på samma sätt som den var när den utvecklades och testades av Altman. I 
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deras studie ingick amerikanska företag och man använde sig av stickprov på företag som gått i 

konkurs mellan åren 1988 till 19919.  

 

I en studie på svenska av Stefan Engström diskuterar han kring obestånd hos företag, som inte 

har sin förankring i försämrade makroekonomiska förutsättningar utan snarare har sin förklaring 

i företagsledningens förmåga, eller snarare oförmåga, att adaptera verksamheten till externa 

omständigheter såsom exempelvis förändringar i pris och efterfrågan10. En fråga som man 

följaktligen kan ställa sig är huruvida företagsledningen med hjälp av olika instrument kan 

eliminera eller minimera förluster kopplade till dessa externa omställningar och, i så fall, 

huruvida nyckeltal är ett viktigt instrument i dessa beräkningar. Stefan Engström väljer i studien 

ut sex nyckeltal som han själv finner relevanta för att kunna förutspå framtida 

betalningsoförmåga.  

Englund replikerar Engström i sin artikel om huruvida nyckeltalen kan påvisa framtida 

betalningsoförmåga11. I Englunds artikel presenterar han resultatet från en svensk studie om 

generaliserbarheten i Altmans modell på svenska företag. Resultaten från den svenska studien 

visade att nyckeltal kan förutsäga framtida betalningsoförmåga samt att de fem nyckeltal som 

användes i grundmodellen anses vara de allra viktigaste. Dessutom visade resultatet att 

användandet av koefficienter förenklar tolkningar av de siffror man får fram genom nyckeltalen. 

Samtidigt påpekar Englund att försiktighet skall vidtas vid nyttjandet av nyckeltal speciellt när 

de brukas för att jämföra olika tidsperioder, länder eller branscher. Detta på grund av att olika 

förutsättningar och förhållanden råder vilket innebär variation av vikten hos de aktuella 

nyckeltalen och även variation av gränsvärden.  

 

 
                                                        

9 Grice, John Stephen, &Ingram, Robert W. 2001. ”Tests of the generalizability of Altman´s bancruptcy prediction 
model”. Journal of business research, 54 (1), 53-61 

10 Engström, Stefan. 2002.”Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga?” Balans (3) 

11 Englund, Hans. Balans nr 2. 2003 ”Nyckeltal kan påvisa framtida betalningsoförmåga”. 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

Kan Altmans teori, om nyckeltal analyserade inom ett multivariat ramverk, förutspå finansiell 

kris på små svenska aktiebolag verksamma inom tjänste- och försäljningsbranschen? 

 

 1.4 SYFTE 

Att utvärdera tre Z-modellers tillämpbarhet på små svenska företag, varav två är befintliga och 

av Altman framtagna samt en tredje Z-modell som är en revidering för studien och baseras på 

Altmans grundmodell. Resultaten från de tre modellerna jämförs med avseende på förmågan att 

korrekt klassificera urvalet enligt grupperna konkurs samt icke konkurs upp till två år före 

konstaterad konkurs. 

 

1.5 AVGRÄNSNING  

Avgränsningen i studien har sin grund i att jämförbarheten skall bli så korrekt som möjligt. Av 

den anledningen skall branschen som företagen verkar i samt storlek på företagen vara så 

jämbördiga som möjligt.  

 

2. METOD 

 

I detta kapitel redogörs för på vilket sätt vårt arbete genomförts. Därefter presenteras de 

metoder som använts för att samla in och analysera  information. 

 

2.1 ANSATS 

Tillvägagångssättet i denna studie är att på ett strukturerat sätt göra en urvalsstudie inom 

prediktionsansatsen, för att undersöka möjligheterna att förutsäga en konkurs. Det 

metodologiska angreppssättet är deduktiv då huvudspår för empiriinsamlandet härleds från en 

teoretisk referensram, d.v.s. från det generella till det specifika12. Anledningen till detta är att det 

                                                        

12 Johanessen & Tufte. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Sid. 35. 
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dels ligger inom ramen för den studienivå undersökning sker på samt dels på grund av att ett 

deduktivt angreppssätt lämpar sig då tidigare forskning och teoretiserande inom 

problemområdet är direkt relevant. Det axiom som studien resonerar kring är användande av 

nyckeltal som indikation på företagets finansiella tillstånd. 

Varför en multivariat är att föredra framför en univariat ligger i den univariata undersökningens 

känslighet för felprediktioner, i studiens fall risken att klassificera ett konkursföretag som ett 

välmående eller ett välmående som ett konkursföretag. I den bivariata analysen används flera 

parametrar för att indikera hur ett företag mår, vilket gör att ett företag kan uppvisa sämre 

lönsamhet men om detta kombineras med ett högt värde på lönsamheten behöver det inte 

klassificeras som ett möjligt konkursbolag13. 

Studiens statistiska verktyg har varit en multivariat diskriminantanalys där utgångspunkten har 

varit Altmans ursprungliga Z-modell, som tidigare nämnts består Z-modellen av fem viktade 

nyckeltal som genererar ett Z-värde som enligt teorin indikerar ett företags finansiella 

förhållande. Styrkan i diskriminantanalysen är dess förmåga att separera grupper genom att 

använda multivariata mått, modellen förutsätter en binär beroende variabel som i studien 

definieras enligt konkurs och välmående.  

Studien utforskar två befintliga Z-modeller, som båda är revideringar av den så kallade 

grundmodellen, Z´-modellen samt Z´´-modellen som vidare presenteras i den teoretiska 

referensramen. Studien presenterar även en för undersökningen unik revidering av Altmans 

grundmodell med vikter anpassade efter urvalet och dess kriterier. Sedermera kommer den Z-

modell som uppvisar bäst resultat att genomgå en hypotesprövning med en signifikansnivå på 5 

procent, emellertid bör en total träffsäkerhet av gruppindelningen uppnå minst 65- 70 procent ett 

år före konkurs. Varför denna lägsta nivå används grundas i resultatet som av Altmans studier 

omnämns som bra. 

    

                                                        

13 Altman, Edward I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The 
journal of finance. 1968. Sid 591 
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Då populationens standardavvikelse är okänd och därmed måste skattas i kombination med ett 

mindre stickprov lämpar sig ett enkelt t-test vid hypotestestet14. Vad ett t-test kan visa på är 

huruvida resultaten från undersökningen är generaliserbar till populationen, så om en Z-modell 

uppvisar en riktig träffsäkerhet av klassificeringen på 70 procent på urvalet kan t-testet fastställa 

om populationen kommer att uppvisa samma resultat i 95 procent av fallen. Vad som mäts är till 

vilken grad medelvärdena mellan de båda grupperna skiljer sig åt vilket är en förutsättning för 

diskriminantanalysen. Nedan följer en förklaring. 

Varje grupp vid framtagandet av Z-modellen har ett varsitt medelvärde för Z-värdet, för att 

modellen ska vara signifikant bör dessa båda medelvärden vara ordentligt åtskiljda15. Är de 

åtskiljda leder det till möjlighet att särskilja dem värdemässigt med hjälp av Z-formeln och 

därmed är en klassificering möjlig av ett urval.  

Sammantaget möjliggörs följande hypotesformulering: 

  

 

 

De eventuella urvalsfel som kan bli aktuella består av typ I fel och typ II fel 

Typ I fel = förkastar sann nollhypotes (klassificerar ett konkursbolag som välmående) 

Typ II fel = accepterar en falsk nollhypotes (klassificerar ett bolag som konkurs när det inte 

går i konkurs) 

 

 
                                                        

14 http://www.math.chalmers.se/~e0jan/TMA072/Testerkap10.pdf 

15 http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/discrim.htm  

H0 = medelvärdena av Z-värdet mellan de båda grupperna skiljer sig inte åt 

H1 = medelvärden av Z-värdet mellan de båda grupperna skiljer sig åt 
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2.2  POPULATION OCH URVAL  

Denna uppsats baseras på en jämförelse gällande nyckeltal mellan konkursföretag och företag 

med god lönsamhet, det är med andra ord en komparativ, multivariat studie med 

årsredovisningar som underlag. Undersökningens populationen består av privata svenska 

aktiebolag med 1-4 anställda. Urvalet har hämtats från Affärsdata, en ram bestående av 

kompletta årsredovisningar flera år bakåt i tiden16. Kriterierna för urvalet som hämtas från 

populationen och som tidigare nämnts består av svenska aktiebolag med ett anställningsantal 

mellan 1-4, har lett till ett stratifierat slumpmässigt urval. Urvalet består av 30 konkursbolag 

med data två år före konstaterad konkurs samt en kontrollgrupp bestående av 30 välmående 

privata aktiebolag med data från ett år. Vid framtagandet av kontrollgruppen vara ett av 

kriterierna aktiva företag vid söktillfället vilket med andra ord innebar att de var verksamma 

även efter mätningsåret, detta för uppnå en högre validitet. Kontrollgruppens nyckeltal 

beräknades utifrån 2006 års årsredovisningar, huruvida dessa är aktiva idag och har lämnat in en 

årsredovisning för 2008 har inte kontrollerats. Då en årsredovisning fanns tillgänglig för 2007 

anses det vara tillräckligt för studiens omfattning med avseende på vad mätinstrumentet gör 

anspråk på att besvara. 

 

2.3 DATA- OCH LITTERATURINSAMLING 

De sökord som har använts för att identifiera relevant teori inom studiens område har varit 

”konkurs”, ”nyckeltal”, ”konkursprediktion” och ”finansiell kris”. Efter varje läst studie eller 

annan litteratur har dess referenslista gåtts igenom för att finna ytterligare relevant material. 

Sökningen ägde rum i den nationella bibliotekskatalogen Libris samt elektroniska och tryckta 

tidskrifter som vid tillfället var tillgängliga genom Södertörns högskolas bibliotek. 

Årsredovisningar av de aktuella företagen inhämtas från ramen som i detta fall är Affärsdata för 

både verksamma och konkursdrabbade företag17.  Urvalet består av 30 konkursdrabbade företag 

samt 30 välmående företag. Utifrån dessa årsredovisningar tillämpas totalt tre Z-formler för att 

                                                        

16 http://www.ad.se/startpage.php 

17 http://www.ad.se/startpage.php 
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sedermera prövas och utvärderas i lämplig statistisk metod. Beräkning av nyckeltalen med 

konstanter är tänkta att genomföras i Excel.  

 

2.4 TIDSPERIOD FÖR EMPIRIINSAMLING 

Den empiri som används är årsredovisningar hos företag som har försatts i konkurs någon gång 

under perioden 2003-2007. Flera studier visar att det finns evidens för en annalkande konkurs så 

långt som fem år tillbaka i tiden från det år då konkursen kungörs. I denna studie används empiri 

två år före konkurs då Altmans studie från 1968 visade statistisk signifikant resultat att konkurs 

på upp till två år före konkurs kan förutspås. 

 

2.5 ALTMANS Z-MODELL 

Studien prövar två befintliga Z-modeller, med färdiga parametrar, på urvalet. En tredje, för 

studien exklusiv, Z-modell används på urvalet för att ytterligare utforska möjligheten att finna 

signifikans för modellen på svenska företag. Denna exklusiva Z-modell har sin utgångspunkt i 

Altmans grundmodell och har utvecklats med hjälp av statistikprogrammet SPSS där 

signinfikansen för de fem nyckeltalen prövats samt vikter till de relevanta nyckeltalen skapats. 

 Z-modellen förutsätter följande formel: 

 

 

där Xi är oberoende variabler, i studien nyckeltal, och a och bi är skattade parametrar. 

De nyckeltal som används i Altmans grundmodell har både kritiserats och bestyrkts i 

diskussioner rörande tidigare studier. Förutsättningen är de viktade nyckeltalen som tillsammans 

genererar en summa av kvoter, dessa tolkas i sin tur efter två gränsvärden som skiljs åt av en så 

kallad gråzon. Klassificeringen av grupperna konkretiseras med hjälp av dessa gränsvärden, om 

ett företag har placerats i gråzonen innebär det att Z-värdet inte är tillräckligt högt för att kunna 

klassificeras som välmående samt att det inte är tillräckligt lågt för att korrekt benämnas som ett 

konkursbolag. Vidare bedöms gråzonen som en felgruppering. Nyckeltalen är som tidigare 

Z = a + b1x1 + … + bnxn 
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nämnts uppdelade i 3 grupper, dessa tre består av kapitalstruktur, likviditet och lönsamhet och är 

som följer: 

 

LIKVIDITET 

• Rörelsekapital/Totala tillgångar (working capital/total assets) 

Detta nyckeltal är ett likviditetsmått och mäter rörelsekapitalets storlek i förhållande till 

tillgångarna. 

 

KAPITALSTRUKTUR 

• Balanserat resultat/Totala tillgångar (retained earnings/total assets)  

Detta nyckeltal mäter ackumulerad lönsamhet över tid med hjälp av att relatera sparade 

vinster och förluster till tillgångarna. 

• Bokfört värde på Eget kapital/Bokfört värde av skulder (Book Value of Equity/Total 

Liabilities) 

Detta nyckeltal mäter hur mycket av det egna kapitalet som täcker storleken på 

skulderna. I Altmans ursprungsmodell användes marknadsvärdet på det egna kapitalet. 

Rekommendationen vid beräkningar för icke börsnoterade aktiebolag är att istället 

använda bokförtvärde. 

 

LÖNSAMHET 

• Vinst före räntor och skatt/Totala tillgångar (earnings before interest and tax (EBIT)/ 

total assets) 

Detta nyckeltal mäter lönsamheten i ett företag utan påverkan av räntekostnader och 

skattebetalning och avser företagets avkastningsförmågan baserat på de totala 

tillgångarna. 

• Försäljningsintäkter/Totala tillgångar (sales revenue/ total assets) 

Detta nyckeltal mäter kapitalomsättningshastigheten och visar hur kapitalintensiv 

verksamheten i företaget är. 
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2.5.1 Z´-modellen. Revidering av grundmodellen för tillverkande  privata aktiebolag  

I  Z´-modellen genomförde Altman en uppdatering av grundmodellen för att bli applicerbar på 

icke publika aktiebolag18. I variabel X4 sustituerades marknadsvärdet på eget kapital till bokfört 

värde då det föreligger svårigheter att uppskatta marknadsvärdet på eget kapital för privata 

aktiebolag. Vid revideringen så kom vikterna samt gränsvärdena att ändras. På studiens urval 

gjordes beräkningar utifrån dessa vikter i excel för konkursbolagen två år före konstaterad 

konkurs samt ett år  för kontrollgruppen för att se huruvida dessa klassificerades korrekt. 

 

Z´= 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

 

                 GRÄNSVÄRDEN 

   

KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS 

  1,23                  2,90 

   

2.5.2 Z´´-modellen. Revidering av grundmodellen för icke tillverkande privata aktiebolag. 

Vidare revidering av Altmans grundmodell genomfördes för kunna appliceras på icke 

tillverkande privata aktiebolag19. I Z´´-modellen exkluderas variabel X5 då den anses alltför 

industrikänslig och icke relevant vid mätning av icketillverkande företag20
. Även här används 

marknadsvärdet på eget kapital i X4 då modellen vänder sig till icke privata aktiebolag 

 

Z´´ = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

                                                        

18 http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf  

19 Ibid. 

20 Eidleman , Gregory J. Z-scores a guide to failure prediction.  CPA Journal. Feb 1995, Vol. 65 Issue 2 p. 52. 
Business source premier 
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                 GRÄNSVÄRDEN 

   

KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS 

  1,1                  2,6 

 

2.5.3  Skapandet av Z3 

I ett försök att ytterligare utvärdera Altmans teoris tillämpbarhet på små svenska aktiebolag, 

skapades i den här studien en Z-modell med egna viktade nyckeltal med utgångspunkt från 

grundmodellen. 

 

Ett andra, utöver studiens, urval skapades utifrån samma kriterier som det första för att skapa en 

Z-formel med viktade nyckeltal helt anpassade för studien. Detta extra urval som används vid 

skapandet av modellen, bestående av ett matchat urval av 60 icke tillverkande privata 

aktiebolag, 30 konkurs- samt 30 välmående privata aktiebolag. Utifrån dessa företags nyckeltal 

samt med hjälp av SPSS diskriminantanalys skapades nya vikter och gränsvärden. Dessa 

användes sedermera på studiens första urval för att testa gångbarheten hos den nya Z-modellen. 

Anledningen till varför ett andra urval har varit nödvändig har sin grund i att testa Z3-modellens 

generaliserbarhet till populationen så rigoröst som möjligt. Att endast utföra test på urvalet som 

de viktade nyckeltalen skapades utifrån  hade inte varit tillräckligt för att kunna dra 

konklusioner om modellens generaliserbarhet. 

 

Arbetsgången i SPSS har varit att välja en ostandardiserad ekvation för att enkelt kunna använda 

formeln för beräkningar på studiens urval i excel21. Den huvudsakliga tanken vid den 

multivariata diskriminantanalysen är att alla olika diskriminantvariabler eller beroende variabler 

ska vara bidragande till en korrekt klassificering av grupperingsvariabeln, som i studien är den 

                                                        

21Kinnear, Paul R. & Colin D,Gray. SPSS for Windows Made Simple. Sid. 320 Upplaga 10. Psychology Press 
Ltd, UK 2000  
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dikotoma beroende variabeln konkurs samt välmående företag22. Genomgående används en 

signifikansnivå på 5 procent.. 

 

Vid framtagandet av studiens Z-formel innebär det att vissa diskriminantvariabler kan komma 

att strykas, detta skedde även vid Altmans omrevidering av grundmodellen som omnämndes i 

kapitel 2.5. Som nämndes tidigare så har studien genomgående en signifikansnivå på 5 procent, 

hade en högre nivå valts till exempel 10 procent skulle det kunna ha lett till att fler oberoende 

variabler varit relevanta för Z3-modellen. 

 

Studiens framtagande av Z3–modellen gavs endast signinfikans för användandet av variabler X1, 

X2 samt X4. Följande formel skapades:  

 

Z3 = - 0,744 + 1,850X1 + 3,362X2 + (- 0,098)X4  

 

                 GRÄNSVÄRDEN 

   

KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS 

                   -0,627                  0,627 

 

 

 

 

 

 

                                                        

22 http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/discrim.htm 
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Classification Results
a
 

  
Predicted Group Membership 

  Bolagstyp Välmående Konkurs Total 

Välmående 22 8 30 Count 

Konkurs 7 23 30 

Välmående 73,3 26,7 100,0 

Original 

% 

Konkurs 23,3 76,7 100,0 

a. 75,0% of original grouped cases correctly classified. 

(Figur 1 från SPSS) 

Resultatet utifrån Z3-modellens förmåga att korrekt klassificera, detta andra urval, mellan 

konkurs och icke konkurs, som i figur 1 benämns som välmående, går att se i tabellen ovan.  

Vidare bör betonas att ovannämnda träffsäkerhet på 75 procent visar formelns förmåga att 

klassificera urvalet som den är framtagen av. 

 

Modellens totala förmåga att korrekt placera urvalet med 75 procents riktighet, bör i 

sammanhaget ses som högt. I kapitel fyra redovisas resultatet bland annat från beräkningar  med 

Z3-modellen på urvalet. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

 
I följande kapitel redovisas en syntes av litteratur inom ämnet som fungerar som denna uppsats 

teoretiska referensramar. Denna syntes kommer att användas för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Kapitlet är uppbyggt enligt trattmodellen då nyckeltal först presenteras.  

Därefter beskrivs Z-modellen samt övriga studier om nyckeltalens prediktionsförmåga 
 

 
 

3.1 INLEDNING 

Nyckeltal används enligt praxis i samband med företagsbedömningar och är idag en del av den 

redovisningsinformation som finns tillgänglig om företag. De första studierna går att återkallas 

från 30-talet, men har efter undersökningar på 60-talet, av bland annat Altman och Beaver, blivit 

alltmer omfattande beträffande konkursprediktioner23. Flertalet forskare har granskat och 

reviderat ursprungsmodellen för att finna nyckeltal som förutsäger annalkande konkurser och 

som är av betydelse för olika omständigheter och typer av företag, såsom storlek och bransch. 

 

3.2 NYCKELTAL 

Att beräkna nyckeltal innebär praktiskt att kvotmått räknas fram med hjälp av 

redovisningsinformation från årsredovisningar, analys görs sedan för att eventuellt finna 

distinktion mellan företags resultat gällande nyckeltalsberäkningar till följd av olika ekonomiska 

förhållanden. Användandet av nyckeltal vid riskbedömning och konkursförutsägelser innebär 

två grundantaganden, det första är att nyckeltal antas skilja sig åt mellan företag som är solida 

och företag som riskerar konkurs, det andra är att denna skillnad går att applicera på 

prediktionsberäkningar för att bedöma vilka företag som riskerar att gå i konkurs, det vill säga 

företag som riskerar att ej kunna fullfölja betalningsförbindelser24. Om grundantaganden är 

                                                        

23 http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf  

24 Foster, George. Financial statement analysis (2 ed.). London: Pentice-Hall international. 1986. 
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befogade bör således vetskap om skillnaden i utfall påvisa om en konkursrisk är i antågande 

eller ej. 

 

3.3 ALTMAN 

Edward I. Altman professor i Företagsekonomi från New York University och en erkänd expert 

på bolagskonkurser, har tillfört stor mängd forskning inom området25. Genom en multivariat 

studie kunde Z-modellen presenteras 196826 där Altman konstaterar att konkursdrabbade företag 

uppvisar signifikant annorlunda nyckeltalskvoter relaterat till överlevande företag. Z-modellen 

är uppbyggd av fem nyckeltal som är indelade i följande kategorier nämligen lönsamhet, 

likviditet, soliditet, skuldsättning och verksamhet. Varje nyckeltal värderades efter vikt och 

bedömning av resultatet sker mot bakgrund av att denna modell är användbar för förutsägelse 

om ett företags ekonomiska situation. Denna multivariata studie är tillsammans med Beavers 

univariata studie från 1966 sannolikt de mest använda inom diskriminantanalys. 

 

3.3.1 Altmans Z-modell  

Altman introducerade 1968 Z-modellen i en multipel diskriminantanalys. Syftet med studien var 

att presentera en modell som kunde förutsäga en annalkande konkurs och undersöka ifall att 

nyckeltal kunde användas som en analytisk teknik27. 

 

3.3.2 Utformning av Z-modellen 

Enligt Altman var tidigare konkursprediktionsanalyser med hjälp av nyckeltal i univariata 

analyser bristfälliga då ett företag exempelvis kan uppvisa ett missnöjande resultat gällande 

solvensen samtidigt som likviditeten inom samma företag kan vara tillfredsställande. Solvensen 

skulle då peka på en analkande konkurs medan likviditeten i sin tur skulle framlägga bevis för 
                                                        

25 http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/ 

26 Altman, Edward I. 1968. ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
The Journal of Finance, 23 (4), 589. 

27 Ibid. 
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företagets fortlevnad. Altman menade att detta ledde till förvirring och att Z-modellen var mer 

rättvisande som modell för att den kombinerar de aktuella nyckeltalen som sammanställs till 

endast ett värde28. Modellen innehöll från början tjugotvå potentiellt hjälpfulla nyckeltal 

framtagna för att tas under beaktning. Från de ursprungliga nyckeltalen valdes fem stycken ut då 

dessa generellt visade sig ha bäst förutsägelseförmåga angående ett företags risk att försättas i 

konkurs29. Altman valde att bygga grundmodellen på tillverkande, publika företag med en 

tillgångssumma på minst en miljon, vilket leder till att ursprungsmodellens användbarhet 

begränsas till denna typ av företag. Nyckeltalen som slutligen valdes till modellen är följande: 

 

X1 = Rörelsekapital/ Totala tillgångar 

X2 = Balanserat resultat/ Totala tillgångar 

X3 = Vinst före räntor och skatt (EBIT)/ Totala tillgångar 

X4 = Marknadsvärde på Eget kapital/ Bokfört värde av Skulder 

X5 = Försäljningsintäkter/ Totala tillgångar 

 

Altmans slutliga diskrimineringsfunktionen, inklusive nyckeltalens vikter, är som följer: 

 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5  

Z = Totala Index 

 

Totala Index är på så sätt summan av de sammanräknade nyckeltalen multiplicerade med dess 

vikter30. För att kunna göra prediktioner huruvida ett företag skall placeras i den ena eller andra 

gruppen, det vill säga konkurs eller icke konkurs, förutbestäms gränsvärden. Till 

ursprungsmetoden är dessa gränsvärden följande: 

                                                        

28 Altman, Edward I. 1968. ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
The Journal of Finance, 23 (4), 589. 

29 Ibid. 

30 http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf  



Södertörns Högskola 
Instutionen för Ekonomi och Företagande 

 

23(44)                                  PM till C-uppsats 
                                  Maria Svanborg 830208-0141   
                                  Sofie Winblad    781222-0262  
                                                                                                      Handledare: Jan Svanberg 

 

 

 

Konkurs                               <1,81 

Gråzon                                   1,81 – 2,99 

Icke konkurs                        >2, 99 

 

Den ursprungliga modellen har senare modifierats och anpassats till andra typer av företag för 

att öka dess användbarhet. Bland annat har nya vikter framtagits och ändringar av nyckeltalen 

gjorts för att bättre passa konkursprediktioner för privata aktiebolag. För dessa används det 

bokförda värdet på eget kapital, då marknadsvärdet  är svårt att beräkna på privata aktiebolag. 

På så sätt har en ny Z – modell, Z´, framtagits med nya vikter och därjämte andra gränsvärden31: 

 

Z´= 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

 

Gränsvärdena för Z´ blir på detta sätt följande: 

 

Konkurs                               <1,23 

Gråzon                                   1,23 – 2,90 

Icke konkurs                        >2,90 

 

Ytterligare modifiering har i enlighet med detta skett för att även kunna utnyttja modellen för 

konkurspredition av icke tillverkande företag såsom tjänsteföretag och serviceföretag. X5, 

försäljningsintäkt/ totala tillgångar, har då eliminerats med anledning av att detta nyckeltal i 

betydande utsträckning skiftar beroende på industri. Denna korrigering av modellen kallas Z´´ 

och har följande vikter och gränsvärden32: 

 

Z´´ = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

                                                        

31 http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf 

32 Ibid.  
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Med tillhörande gränsvärden: 

 

Konkurs                               <1,1               

Gråzon                                   1,1 – 2,6 

Icke konkurs                        >2,6 

 

Nedan presenteras en mer utförlig beskrivning av nyckeltalen som används i uppsatsen. 

 

X1 = rörelsekapital/ Totala tillgångar 

Nyckeltalet mäter likvida tillgångar i relation till totala tillgångar. Rörelsekapital definieras 

följaktligen som skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Sålunda skulle 

ett företag som erfar konstant negativt rörelseresultat ha minskande omsättningstillgångar i 

relation till totala tillgångar33. För att kunna hantera löpande in- och utbetalningar måste ett 

företag ha tillfredsställande likvida medel, annars riskerar de att hamna på obestånd34.  

 

X2 = Balanserat resultat/ Totala tillgångar 

Detta nyckeltal mäter det kumulativa resultatet över tiden35. Företagets ålder har då stor 

betydelse och tas i beaktning vid beräkning. Således uppvisar ett relativt ungt företag lägre 

resultat gällande balanserade vinster eller förluster dividerat med de totala tillgångar vilket tyder 

på större konkursrisk. Vissa hävdar att denna beräkningen är diskriminerande mot unga företag, 

                                                        

33 Altman, Edward I. 1968. ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
The Journal of Finance, 23 (4), 589. 

34 Engström, Stefan. 2002. ”kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga?” balans (3) 

35 Altman, Edward I. 1968. ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
The Journal of Finance, 23 (4), 589. 
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men i själva verket ser också verkligheten ut på så vis att fler unga företag än etablerade går i 

konkurs. Således avspeglar nyckeltalsresultatet verkligheten och framhåller dess validiteten36. 

 

X3 = Vinst före räntor och skatt/ Totala tillgångar 

Mäter den sanna produktiviteten av ett företags tillgångar utan att hänsyn tas till hur tillgångar är 

finansierade eller till storleken på skattesatsen. Detta mått är enligt Altman passande gällande 

finansiell kris eftersom obestånd inträffar när totala skulderna överstiger det sanna värdet på 

företagets tillgångar37. 

 

X4 = Bokfört värde på Eget kapital/ Bokfört värde av Skulder 

Detta mått visar hur mycket ett företags tillgångar kan minska i värde innan dess att företagets 

skulder överstiger värdet av tillgångarna med insolvens som följd38. Både det fria och det 

bundna Egna kapitalet medräknas samt 72% av obeskattade reserver. I det bokförda värdet av 

skulderna inkluderas såväl kortsiktiga som långsiktiga skulder. Altmans ursprungsmodell 

använder marknadsvärdet på eget kapital och tar således med en ytterligare dimension i 

beräkningen.  

 

X5 = Försäljningsintäkter/ Totala tillgångar 

Detta nyckeltal illustrerar försäljningens genereringsförmåga av företagets tillgångar, det vill 

säga försäljningen eller, annorlunda uttryckt, intjänandeförmågan i förhållande till företagets 

tillgångar. Det mäter ledningens förmåga att hantera konkurrenssituationer genom att beräkna 

omsättningshastigheten. En hög omsättningshastighet gör att man kan ha lägre marginal som i 

sin tur ökar konkurrenskraften39. 

                                                        

36 Altman, Edward I. 1968. ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
The Journal of Finance, 23 (4), 589. 

37 Ibid. 

38 Ibid. 

39 Altman, Edward I. 1968. ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
The Journal of Finance, 23 (4), 589. 
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3.3.3 Kritik mot modellen 

Ohlsons kritik mot Altmans studie inom konkursprediktion grundas främst på det 

tillvägagångssätt och de statistiska modeller som används i Altmans studier. Ohlson förespråkar 

användandet av logistisk regressionsanalys, vilken är en statistisk modell samt en metod för att 

finna förklarande faktorer som inverkar på en binär responsvariabels sannolikheter för de två 

utfallen. Inom konkurspredikation innebär de olika utfallen, konkurs eller inte konkurs40.   

Den modell som Altman använder i sina studier inom konkursprediktion är en multipel linjär 

kombination av förutsägare som bäst diskriminerar mellan grupper efter klassificering, med 

andra ord förutsägare som särskiljer urvalet efter de båda explicita grupperna konkurs och icke- 

konkurs. Multipel diskriminantanalys är en statistisk metod som lämpar sig när den beroende 

variabeln är kvalitativ, som exempelvis konkurs eller icke-konkurs. En annan princip i denna 

statistiska modell är att minimera risken för felklassificering, såsom typ I fel och typ II fel41. 

  

Ohlsons kritik riktar sig mot att denna statistiska metod grundar sig på att kovariansen mellan 

förutägarna ska vara desamma för de båda grupperna, konkurs och icke-konkurs. Vidare hävdar 

Ohlson att den kvot som räknas fram genom Altmans Z-modell har en liten tolkande förmåga.  

Det matchande urvalet som Altman använder hävdar Ohlson vara godtyckligt då kriterierna som 

används vid matchningen baseras på företagets storlek och industri. Även Altmans ram för 

urvalet anser Ohlson vara bristfällig och svårarbetat. Ytterligar kritik på urvalet från Ohlson är 

att det inte är representativt för verkligheten. Altmans urval i studien från 1968 bestod av 33 

                                                        

40 Ohlson, J. 1980. ”Financial Ratios, and the probabilistic prediction of bankruptcy.”  Journal of Accounting 
Research, 18 (1): 109-31. 

41Altman, Edward I. 1968. ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
The Journal of Finance, 23 (4), 589 
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konkursdrabbade bolag och 33 välmående bolag, för att råda bot på det använde Ohlson 105 

konkursdrabbade företag och 2058 icke-konkursbolag i sin studie42. 

 

En generell vedertagen kritik mot användandet av nyckeltal för att förutsäga ett företags framtid 

är att det baseras på historisk fakta samt att det finns andra faktorer som påverkar.  

 

3.4 ÖVRIGA STUDIER 

 

3.4.1 Inledning 

Det förekommer omfattande forskning och diskussioner kring användandet av nyckeltal i 

konkursprediktionssyfte. Olika metoder har framtagits och reviderats av en mängd olika 

forskare. Nedan görs en presentation av de tidigare studier som har störst betydelse i samband 

denna undersökning. 

   

Laitinen och Kankaanpää presenterar i sin studie en sammanställning av sex alternativa metoder 

som används för att förutsäga finansiell kris. Dessa är Linear discriminant analysis, Logit 

analysis, Recursive partioning, Survival analysis, Neural network och Human information 

processing43. Nedan behandlas dessa ytterligare i en sammanfattning. 

 

Linear discriminant analysis karaktäriseras av att den definierar den linjära kombinationen av 

förutsägare, som i detta fall är nyckeltal, som bäst diskriminerar mellan de klassificerade 

grupperna. I denna studie är de klassificerade grupperna konkursdrabbade och icke 

konkursdrabbade företag. Den oberoende variabeln ska vara multivariat normal och 

                                                        

42 Ohlson, J. 1980. ”Financial Ratios, and the probabilistic prediction of bankruptcy.”  Journal of Accounting 
Research, 18 (1): 109-31. 

43 Laitinen, Teija & Kankaanpää, Maria. 1999. “Comparative analysis of failure prediction methods: the finish 
case”. The European Accounting Review, 8:1, 61-92. 
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kovariansen, det vill säga samvariationen mellan variablerna skall vara densamma i de båda 

grupperna44. Föregångarna till denna metod är främst Beaver (1966)45 och Altman (1968)46. 

 

Logit analysis tillhandahåller villkorsbaserad sannolikhet att en observation tillhör en särskild 

klass, det vill säga ett konkursdrabbat eller ett icke konkursdrabbat företag. En av de största 

pionjärerna till denna metod är Ohlson som behandlats tidigare i detta kapitel47. 

 

I Recursive partioning metoden  utgår man från ett deduktivt resonemang, det vill säga man 

utgår från det allmänna för att dra slutsatser om det enskilda, detta yttrar sig på så vis att 

studieobjekt på förhand väljs till en viss grupp. Inga antaganden görs om fördelningen av varken 

den beroende eller den den oberoende variablen. De forskare som har haft genomslagskraft med 

denna metod, men som inte vidare nämns, är Frydman et al. (1985) och Tam & Kiang (1992)48. 

 

Enligt Survival analysis skall överlevnadstid användas som den beroende variabeln i 

undersökningen, det som undersöks är tidslängden som fortlöper innan en händelse inträffar 

eller också tidsintervallet mellan händelser inom en viss observationsperiod. Antaganden som 

görs med denna metod är att konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag är från samma 

                                                        

44 Laitinen, Teija & Kankaanpää, Maria. 1999. “Comparative analysis of failure prediction methods: the finish 
case”. The European Accounting Review, 8:1, 61-92. 

45 Beaver, William H. 1966. “Financial ratios as predictors of failure.” Journal of accounting research, 4 (3), 71. 

46 Altman, Edward I. 1968. ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
The Journal of Finance, 23 (4), 589. 

47 Ohlson, James A. 1980. “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bancruptcy.” Journal of 
accounting research, 18 (1), 109. 

48 Laitinen, Teija & Kankaanpää, Maria. 1999. “Comparative analysis of failure prediction methods: the finish 
case”. The European Accounting Review, 8:1, 61-92. 
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population. Framstående undersökningar med Survival analysis-metoden är Lane et al. (1986) 

och Louma &Laitinen (1991)49. 

 

I en metod som kallas Neural network registrerar man ett mönster från en uppsättning  

observationsexempel och gör förutsägelser om populationen utifrån detta mönster. Tim & Kiang 

(1990 och 1992) är bland andra framstående forskare inom denna metod50. 

 

I Human information processing är målet att fånga bedömningsprincipen som en beslutstagare 

har. Metoden presenterar snarare relationen mellan bedömningen och beslutsunderlaget än 

själva beslutsprocessen51. 

 

3.4.2 Beaver 

Beaver resonerar i sin studie från 1966 om teorier beträffande nyckeltalsanalyser52. Han 

bedömer att den bygger på en simpel modell med kassaflöde som utgångspunkt. Därtill 

presenterar han fyra olika koncept angående relationen mellan likvida kassaflödesmodeller och 

finansiella nyckeltal. Dessa koncept innefattar betydelsen av storleken av likvida tillgångar, 

nettostorleken på det likvida tillgångsflödet, storleken på skulderna samt 

kapitalkostnadsstorleken. Beavers studie demonstrarar en påtaglig skillnad mellan de 

klassificerade grupperna bestående av konkursföretag och icke konkursföretag, därutöver 

resulterar undersökningen i gedigen skillnad i nyckeltalsberäkningarna åtminstånde tre år före 

konkursen. Detta resultat medför att Beavers studie stärker teorier angående användandet av 

nyckeltalsanalyser i samband med konkursprediktion. 

  

                                                        

49 Laitinen, Teija & Kankaanpää, Maria. 1999. “Comparative analysis of failure prediction methods: the finish 
case”. The European Accounting Review, 8:1, 61-92. 

50 Ibid. 

51 Ibid. 

52 Beaver, William H. 1966. “Financial ratios as predictors of failure.” Journal of accounting research, 4 (3), 71. 
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3.4.3 Skogvik  

Skogsviks studie från 1990 har som huvudsyfte att empiriskt testa aktuella nyckeltal gällande 

kostnadsbokföring för att påvisa om dessa kan förutsäga finansiella misslyckanden53. I sin 

undersökning använder han ett urval av svenska industriföretag  och har som jämförelsegrupp 

historiska kostnadsbokföringsnyckeltal. Anledningen till valet att jämföra aktuella och historiska 

nyckeltal är att Skogvik ej anser att det är utrett huruvida valet av multivariat diskriminantanalys 

som metod inverkar på jämförelsen mellan dem. Hans slutsats innebär essentiellt att både 

användandet av aktuella och historiska kostnadsbokföringsnyckeltal kan förutsäga finansiella 

kriser, utöver detta uppvisar de likartade och med andra ord jämförbara resultat.  

 

3.4.4 Laitinen 

Laitinen jämför i sin studie sex olika metoder som används för konkursprediktion. Som ovan 

nämnt är dessa Linear discriminant analysis, Logit analysis, Recursive partioning, Survival 

analysis, Neural network och Human information processing54. Målet med studien var att 

undersöka huruvida resultaten skiljer sig från varandra beroende på vilken metod som användes, 

detta med hjälp av data ett, två och tre år före företagskonkursen. Laitienens studie visar ett 

resultat på statistisk signifikant skillnad gällande exaktheten i prediktionen endast mellan 

Logistic analysis och Survival analysis ett år före konkurs. I övrigt går ej att uppvisa statistiskt 

signifikanta skillnader varken mellan de olika metoderna eller mellan antalet år före konkurs. 

  

3.4.5 Grice & Ingram 

Grice och Ingrams studie visar att Z- modellen har lägre precision än vad den ursprungligen 

hade då Altman först presenterade sin modell användandes konkursföretag mellan åren 1958 till 

1961. Precisionen var då 83,5 % jämfört med  Grice och Ingram studie där precisionen hamnar 

                                                        

53 Skogsvik, Kenth. 1990. “Current cost accounting ratios as predictors of business failure.” Journal of Business 
Finance & Accounting”, 17 (1), 137. 

54 Laitinen, Teija & Kankaanpää, Maria. 1999. “Comparative analysis of failure prediction methods: the finish 
case”. The European Accounting Review, 8:1, 61-92. 
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på 57,8 %. Denna precision visar sig dock vara bättre vid en omvärdering av modellens 

koefficienter, det vill säga de olika nyckeltalens vikter55. 

3.4.6 Engström 

Engström diskuterar i sin studie från 2002 om nyckeltal verkligen kan påvisa framtida 

betalningsoförmåga56 och därigenom kanske också kunna förebygga att ett företag hamnar på 

obestånd. Engström menar att man vid användandet av nyckeltal skall vara uppmärksam på att 

de grundar sig på redovisade värden och utgör därigenom ögonblicksbilder av ett företags 

ekonomiska situation, man förlorar på så sätt en vidare betydelse av beräkningarna. Med det 

sagt menar han därtill att beräkningarna visar trender och tendenser hos nyckeltalen som 

fungerar som ett mätinstrument för den finansiella utvecklingen i ett företag. Han menar 

emellertid att olika företag kan ha användning för olika nyckeltal gällande förutsägelser om 

obestånd.  

 

3.4.7 Englund 

Englund menar i sin artikel från 2003 att grundnyckeltalen som Altman presenterade i sin studie 

verkligen kan påvisa en framtida betalningsoförmåga och att hans studie fortfarande är 

relevant57. Englund påpekar även att bästa prediktionen sker med hjälp av en kombination av 

nyckeltal såsom Altmans Z-modell. Emellertid framhåller han även att man bör vara förtänksam 

på hur man applicerar modellen eftersom skillnad på vilka nyckeltal som är relevanta kan finnas 

mellan olika länder, branscher, tidsperioder och så vidare. 

 

 

 

                                                        

55 Grice, John Stephen, & Ingram, Robert W. 2001. “tests of the generalizability of Altman´s bankruptcy 
prediction model”. Journal of Business Research, 54 (1), 53-61. 

56 Engström, Stefan. 2002. ”Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga?”. Balans (2). 

57 Englund, Hans. 2003. Nyckeltal kan påvisa framtida betalningsoförmåga. Balans (2). 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

 
I detta kapitel  presenteras  den empiri som framkommit genom studien. Resultatredovisningen 
och analysen kombineras i direkt anslutning till varandra för översiktbarhet, därefter följer en 

mer omfattande analys där mer övergripande upptäckter presenteras. 
 

 

 
 

4.1 INLEDNING 

Nedan presenteras tabeller med de resultat som framkommit från appliceringen av Z-modellerna 

på uppsatsens urval. De är uppdelade enligt fyra grupper, varav två representerar korrekt 

klassificering av både välmående och konkursbolag samt varav två representerar inkorrekt 

klassificering av de båda. De båda felklassificeringarna benämns enligt typ I fel samt typ II fel.  

4.1.2  Z´-modellens resultat 1 år före konkurs 

 Predicerad  Grupptillhörighet  

Bolagstyp Välmående Konkurs Totalt 

Välmående  19 11 30 

Konkurs 18 12 30 

Välmående (%) 63,3 36,7 100 

Konkurs (%) 60,0 40,0 100 

Den totalt korrekta gruppklassificering var 51,65 %  

 

 

 

 



Södertörns Högskola 
Instutionen för Ekonomi och Företagande 

 

33(44)                                  PM till C-uppsats 
                                  Maria Svanborg 830208-0141   
                                  Sofie Winblad    781222-0262  
                                                                                                      Handledare: Jan Svanberg 

 

 

4.1.3 Z´-modellens resultat 2 år före konkurs 

 Predicerad  Grupptillhörighet  

Bolagstyp Välmående Konkurs Totalt 

Välmående  19 11 30 

Konkurs 21 9 30 

Välmående (%) 63,3 36,7 100 

Konkurs (%) 70 30 100 

Den totalt korrekta gruppklassificering var 46,7 %   

4.1.4 Resultat från Z´-modellen på studiens urval 

Studien uppvisar vid användande av Z´-formeln att 19 av 30, det vill säga 63,3 procent, av de 

välmående företagen är rätt klassificerade, detta innebär vidare att 11 av de välmående 

företagen, 36, 7 procent, är felaktigt klassificerade som konkursföretag.  

Ett år innan konkurs åskådliggörs vidare att 12 av de 30  konkursföretagen, 40,0 procent, är rätt 

klassificerade, detta innebär följdaktligen att 18 konkursföretag, 60,0 procent, är felaktigt 

klassificerade som välmående.  

Därutöver uppvisar 9 av 30 konkursföretag, det vill säga 30 procent, två år före konkurs en 

korrekt klassificering som konkursföretag. Sålunda placeras 21 stycken av företagen, det vill 

säga 70 procent, felaktigt som välmående. Då resultatet från Z´-modellen på urvalet inte 

uppnådde en korrekt klassificering på nära 70 procent kommer en hypotesprövning inte att 

genomföras. 
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4.1.5 Z´´-modellens resultat 1 år före konkurs 

 Predicerad  grupptillhörighet  

Bolagstyp Välmående Konkurs Totalt 

Välmående  22 8 30 

Konkurs 7 23 30 

Välmående (%) 73,3 26,7 100 

Konkurs (%) 23,3 76,7 100 

Den totalt korrekta gruppklassificering var 75  %   

4.1.6 Z´´-modellens resultat 2 år före konkurs 

 Predicerad  grupptillhörighet  

Bolagstyp Välmående Konkurs Totalt 

Välmående  22 8 30 

Konkurs 12 18 30 

Välmående (%) 73,3 26,7 100 

Konkurs (%) 40 60 100 

Den totalt korrekta gruppklassificering var 66,7  %   

4.1.7 Resultat från Z´´-modellen på studiens urval 

 Ovanstående två tabeller redovisar resultatet vid applicering av Z´´-formeln på studiens urval. 

Här klargörs att 22 av 30, alltså 73, 3 procent, av de välmående företagen korrekt klassificeras 

som välmående, vilket innebär att 8 företag, det vill säga 26,7 procent, felklassificeras som 

konkursföretag. 
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Vidare belyses även att  23 av 30 företag, 76,7 procent,  uppvisar ett resultat på  adekvat 

klassificering som konkursföretag ett år innan konkurs,  medan 7 av konkursföretagen, det vill 

säga 23,3 procent,  förevisar felaktig placeras som välmående. 

Två år innan konkurs kategoriseras 18 av 30 konkursföretag, följaktligen en andel på 60 procent,  

på korrekt vis i konkursgruppen, vilket  leder till att 12 konkursföretag, 40 procent,  

felklassificeras som välmående. Z´´-modellen uppvisar en total riktig gruppering på 75 procent 

vilket leder till att en hypotesprövning på modellen är väsentlig att genomföra. Från t-testet 

framkom att resultatet var generaliserbart till 95 procent av populationen för både ett och två år 

före konkurs. Resultat och hypotesformulering illustreras i nedan tabeller: 

 

 

 

 Resultat från t-test med med 58 frihetsgrader (n1 + n2 -2) 

År före konkurs T-värde Kritisk gräns från tabell Resultat 

1 år 14,217 2,02 H0 förkastas 

2 år 10,691 2,02 H0 förkastas 

 

Då t-värdet är större än den kritiska gränsen leder det till att nollhypotesen förkastas. T-värdet år 

1 visar ett resultat på 14,217 och relativt den kritiska gränsen på 2,02 leder det till att H0 

förkastas långt till höger på normalfördelningskurvan, med andra ord visar testet ett signifikant 

resultat på att de båda gruppernas medelvärden avsevärt skiljer sig åt. 

 

 

H0 = medelvärdena av Z-värdet mellan de båda grupperna skiljer sig inte åt 

H1 = medelvärden av Z-värdet mellan de båda grupperna skiljer sig åt 
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4.1.8  Z3-modellens resultat 1 år före konkurs 

 Predicerad  grupptillhörighet  

Bolagstyp Välmående Konkurs Totalt 

Välmående  11 19 30 

Konkurs 13 17 30 

Välmående (%) 36,7 63,3 100 

Konkurs (%) 43,3 56,7 100 

Den totalt korrekta gruppklassificering var 46,7  %   

4.1.9  Z3-modellens resultat 2 år före konkurs 

 Predicerad  grupptillhörighet  

Bolagstyp Välmående Konkurs Totalt 

Välmående  11 19 30 

Konkurs 13 17 30 

Välmående (%) 36,7 63,3 100 

Konkurs (%) 43,3 56,7 100 

Den totalt korrekta gruppklassificering var 46,7  %   

4.1.10 Resultat från Z3-modellen på studiens urval 

Ovanstående två tabeller presenterar studiens unikt framtagna  Z3-modells tillbörlighet vid 

konkursprediktioner ett och två år före konkurs. Resultatet visar att 11 av de 30 välmående 

företagen, alltså 36,7 procent, korrekt kategoriseras  som välmående, medan 19 stycken, det vill 

säga 63, 3 procent, inkorrekt klassificeras som konkursföretag. 
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Rörande konkursföretagen ett år innan konkurs visar resultatet att 17 av 30, således 56, 7 

procent, adekvat klassificeras som just konkursföretag, medan 13 stycken, det vill säga 43, 3 

procent, oriktigt utmärks som välmående. 

Två år innan konkurs visar resultatet att 17 av de 30 konkursföretag, 56, 7 procent,  korrekt 

klassificerats, medan 13 stycken, 43, 3 procent, inkorrekt hänförts till gruppen av välmående 

företag. Hithörande resultat klassificerar inte Z3-modellen för vidare hypotesprövning då en 

riktig total gruppklassificering på endast 46,7 procent uppnåddes vid tester på urvalet. 

4.1.11  Analys av Z-modellerna 

Inledningsvis skulle det kunna konstateras att slumpen hade varit lika träffsäker totalt sett   

användandes Z´-modellen för att förutspå urvalets ekonomiska framtid, då den korrekta 

klassificeringen totalt sett uppnådde 51,65 procent. Vid två möjliga utfall är det en sannolikhet 

på drygt 50 procent att konkurs eller icke konkurs förutspås. 

För att enklare kunna relatera resultaten förankras studiens resultat i den totalt korrekta 

klassificeringen i Altmans resultat som alla har haft en total träffsäkerhet kring 70 procent vid 

tester på ett andra urval. Ett andra urval i Altmans studier refererar till det som omnämns i denna 

studie som urvalet. 

Z´´-modellen som är Altmans senaste revidering samt anpassad för icketillverkande, privata 

bolag är både i teorin och i praktiken bäst lämpad för urvalet i studien. Som tidigare nämnts har 

variabel X5 eliminerats med hänvisning till dess industrikänslighet, samt till dess benägenhet att 

undervärdera konkurs i vissa avseenden58. Vidare bör det nämnas att modellen i teorin inte är 

anpassad för små bolag då skapandet av modellen utgick från mer kapitalstarka urvalsgrupper, 

således eliminerade Altman i sitt urval alla små bolag med mindre än 1 miljon USD i totala 

tillgångar med den betydande anledningen att han ville ha en så homogen urvalsgrupp som 

                                                        

58 Eidleman , Gregory J. Z-scores a guide to failure prediction.  CPA Journal. Feb 1995, Vol. 65 Issue 2 p. 52. 
Business source premier 
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möjligt59. Vid tillämpning på studiens urval uppvisade Z´´-modellen emellertid totalt ett år innan 

konkurs 76, 7 procent korrekthet i klassificeringen, jämförs detta resultat med de  i Altmans 

studiers framkomna resultat, som uppvisade en träffsäkerhet på  totalt omkring 70 procent, kan 

man rimligen dra slutsatsen att denna modell med stor sannolikhet är applicerbar på de företag 

som denna studie ämnar undersöka.  

Gällande Z3-modellen kan inledningsvis nämnas att antalet korrekt klassificerade företag 

användandes i urvalet för framtagande av modellen låg högre än när det sedan testades på 

studiens urval. Modellens totala förmåga att korrekt placera urvalet som användes vid skapandet 

av Z-formeln var till 75 procent riktig, vilket i sammanhaget bör ses som högt, men jämförs det 

sedermera mot Altmans resultat från det första urvalet som var korrekt klassificerat till  95 

procent ser det inte lika bra ut. Tilläggas bör även göras att då urvalet används för skapandet av 

Z-formeln förväntas en hög andel vara korrekt klassificerade.  

Tillämpad på urvalet för studien så sjönk förmågan att korrekt klassificera urvalet med hjälp av 

Z3-modellen till 46,7 procent vilket till och med är sämre en slumpen. Förklaringen till dess 

svaga förutsägelseförmåga på studiens urval går sannolikt att finna i de olika urvalsgruppernas 

skiljaktigheter, det vill säga olikheterna i urvalet som användes till framtagandet av formeln och 

urvalet som användes för att testa formeln. Vid hanteringen av det första uvalet eliminerades 

inte extremvärden, detta på grund av att de utgjorde en alltför stor del av det totala urvalet, 

närmare bestämt 30 procent. En eliminering hade inneburit olika stora klasssificeringsgrupper 

då de flesta extremvärdena fanns bland de utvalda konkursföretagen samt att urvalet hade blivit 

för litet. En ytterliggare anledning till att extemvärden inte eliminerades är att de utgör faktiska 

observationer och eventuella underligande mönster då skulle kunna suddas ut. En trolig 

anledning till den låga prediktionsförmågan hos Z3 - modellen skulle kunna häledas från 

Altmans studie och tillvägagångssättet vid framtagandet av en mer homogen urvalsgrupp. Ett av 
                                                        

59 http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf   
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Altmans uvalskriterier var bolagens tillgångsstorlek, dock bör nämnas att till skillnad från den 

här studien grundades Altmans undersökning på stora bolag. Kan det sålunda ligga i att små 

företag kan skilja sig för mycket åt från varandra och att ett urval på trettio därför är för litet i 

sammanhanget? Skulle så vara fallet kan en lösning vara att skapa ett större och mer homogent 

urval, detta skulle kunna ske genom att dela upp icke tillverkande företag i strata efter 

tillgångsstorleken för att finna en bättre matchning.  

Vidare kan det resoneras kring varför just variablerna X1, X2 och X4 valdes ut som indikatorer 

på ett bolags finansiella hälsa och X3 och X5 valdes bort. Att variabel X5 inte visade sig 

signifikant överensstämmer med Altmans Z´-modell, där variabeln stryktes från grundmodellen 

med hänvisning till att den visar på branschspecifika effekter. Variabel X3 däremot som är 

resultat före räntor och skatt dividerat med totala tillgångar, visade sig i Altmans studie vara 

relevant, men togs vid framtagandet av Z3-modellen bort. Detta har sin förklaring i att urvalet 

visade alltför stor variation gällande detta nyckeltal och att särklassificering mellan grupperna 

inte kunde göras. Om urvalet till Z3-modellen är representativt för populationen är 

eliminineringsbeslutet korrekt. 

 

Vidare kan diskuteras vad som anses vara en ”bra” total korrekt klassificering av en modell. 

Användningsområdet bör situationsanpassas, skulle det exempelvis röra sig om bedömningar 

vid kreditgivningar bör en mindre lägre toleransnivå för typ 1 och typ 2 fel krävas. Är 

användningsområdet självbevarelse av företaget kan en mer tillåtande felmarginal vara aktuell.  

 
 

5. SLUTSATS 
 

 
I detta kapitel sammanfattas de konklusioner som framkommit i uppsatsens analys och 

återkopplas således även till resultatavsnittet. Vidare diskuteras även om syftet med denna 
uppsats är uppfyllt.  
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I analysen framkom att Z´-modellen vid tillämpning på studiens urval var lika träffsäker som 

slumpen. En trolig anledning till Z´-modellens bristfälliga prediktionsförmåga gällande studiens 

urval är att undersökningen baseras på små privata svenska service- och tjänsteföretag, medan 

Altman ursprungligen skapade Z´-modellen på amerikanska bolag inom tillverkningsindustrin. 

Den enda egentliga likheten mellan Altmans urval till Z´-modellen och denna uppsats urval är 

att båda baseras på privata bolag, utöver detta är varken storleken på företagen eller branschen 

som de verkar i jämförbara. De flesta studier gjorda med Z-modellen påpekar därutöver att 

försiktighet skall vidtagas vid jämförelse mellan olika länder då nyckeltalen som skall tas i 

beaktning kan variera.  

Altman reviderade ytterligare den ursprungliga Z-modellen för att bättre kunna 

konkurspredicera andra typer av företag och branscher och Z´´-modellen framkom på så vis. 

Denna modell är som tidigare nämnt anpassad till privata icketillverkande företag och passar på 

så vis in i kriterierna för de företag som denna studie innefattas av. Revideringen består i ett 

uteslutande av nyckeltal X5, det vill säga nettoomsättning dividerat med totala tillgångar, vilket 

enligt Altman innebär att branschspecifika effekter elimineras. Undersökningens resultat visar 

likväl att denna modell med bäst resultat appliceras på studiens urval, totalt 75 procent av 

aktiebolagen rättklassificeras år ett och 66, 7 procent rättklassificeras år två. Den rimligaste 

tolkningen av det framkomna resultatet är att Z´´-modellen påtagligen är möjlig att applicera på 

små svenska aktiebolag inom tjänsteindustrin vid konkursprediktioner. 

Med anledning av att Z´´-modellen uppvisade bäst prediktionsförmåga av de tre modellerna vid 

applicering på studiens urval gjordes ett t-fördelningstest på denna. Testet visar att det med en 

95 procentig konfidensintervall förekommer skillnader mellan medelvärdena mellan grupperna 

konkurs samt icke konkurs användandes Z´´-modellen. 

Z3-modellen, med dess revidering som innebar borttagning av X3 och X5, visade sig ha en sämre 

prediktionsförmåga än slumpen, det vill säga under 50 procent. Detta anses troligen bero på 

alltför stora olikheter mellan det första urvalet, som används till framtagandet av modellen, och 

det andra urvalet. 
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Syftet med studien var att undersöka och utvärdera två befintliga Z-modeller framtagna av 

Altman samt en tredje, för studien unikt framtagen Z3-modell, med avseende på deras 

tillämpbarhet på små svenska aktiebolag inom försäljnings- och tjänsteföretag. Den mest troliga 

tolkningen i en utvärdering av studien är att Z´´-modellen är bäst lämpad för 

konkursprediktioner gällande denna typ av företag. Emellertid talar det mesta för att Z´- och Z3-

modellerna inte är applicerbara på den typen av företag som studien ämnar undersöka. 

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 
I detta kapitel presenteras tankar rörande sådant som inte är direkt kopplade till den empiriska 
undersökningen, vidare diskuteras även idéer till fortsatt forskning inom problemområdet och 

förslag till hur dessa skulle kunna bedrivas. 
 

 

Studiens syfte var att utvärdera Altmans Z-modellers tillämpbarhet på små svenska icke 

noterade aktiebolag, vilket besvarades med ett signifikant resultat på en av modellerna. Den 

modell som överlag gav den bästa klassificeringsförmågan var även den i teorin av Altmans tre 

modeller som överensstämde bäst. 

Under arbetets gång har det som sig bör framkommit förslag på bättre metoder och angreppssätt 

för att ytterligare utforska möjligheten att skapa konkurspredicerande verktyg för små svenska 

aktiebolag. Vad som ytterligare upptäckts under arbetets gång är att det existerar ett tomrum 

som bör fyllas ut gällande verktyg som med trovärdighet kan skapa indikatorer för hur den 

finansiella ställningen hos små aktiebolag ser ut. Vid kreditgivning av små företag bör det finnas 

enkla tillförlitliga verktyg som på ett adekvat vis blottlägger den finansiella ställningen per dato 

samt en tid framöver. Denna predicerande egenskap skall givetvis inte innehålla godtyckliga 

bedömningar utan skall grundas i årsredovisningar. 

Angreppssättet vid fortsatt forskning på området bör närma sig ett replikat av Altmans 

tillvägagångssätt med avseende på ett mer homogent urval gällande bolagsstorlek, bransch samt 
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kapitalstorlek. Vid framtagandet av de viktade nyckeltalen bör fler utvärderas vid ett initialt 

läge. Altman började vid tjugotvå nyckeltal och utkristalliserade slutligen fem som signifikanta 

vid konkursprediktion.  

Ett avsteg från Altmans metod skulle kunna innebära att man istället använder Ohlsons förslag 

om proportionerligt urval, vilket innebär att man matchar urvalsproportionen mot 

populationsproportionen. Detta innebär att man använder lika många andelar konkurs och icke 

konkurs i urvalet som den verkliga andelen i populationen uppvisar. 

Då uppsatsen endast har begränsats till kandidatnivå har det därmed förekommit tidsbrist samt 

storleksbrist för författarna att fullt ut utforska området.  
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BILAGA 1 

URVAL 

Bilaga 1.1 -Företag som gått i konkurs under 2007 

Advokat AB Jan Tuma 
Affro hair salong Elisabeth AB 
Assar Consulting AB 
Auditorium I Stockholm AB 
Bjäle Bygg AB 
Björns åkeri I Luleå AB 
BTI Bygg & Snideri Ab 
Bygg & säkerhet i storstockholm AB 
Byggnöjd väst AB 
Corinne & friends AB 
ER-Måleri AB 
Frisor options AB 
Informa IT Logistic AB 
Intensiv Bygg i Stockholm AB 
Johan Nimheim Måleri AB 
Kenneth Hagman Taxi AB 
Lack & plåtcenter i upplands väsby AB 
LTÖ-Bygg & Brandservice AB 
Media 2 Modul AB 
Midi bygg AB 
Måleri och sanering i Norrköping AB 
N & E service AB 
Office Edication Sweden AB 
Saltarö Måleri AB  
Slangplöjarna i Staffanstorp AB 
Solna fastighetsservice AB 
Transport och Maskin i Jämtland AB 
Vattentaxi Stockholm AB 
Ågrens mur och puts i Linköping AB 
Åslunds Anlägg och Trädgårdsservice AB 
 
 
 

 

 

 

 

 



BILAGA 1 

Bilaga 1.2 –Aktiva företag under 2007 

A&Adekvat AB 
Säkerhetsrådgivare i Järfälla AB 
AMOVE AB 
AM.PA Produktion AB 
ALTOMA AB 
ALSIKE ODLINGSKONSULT AB 
ALICE Fastighetsservice AB 
ALaFA Konsult AB 
AL Schakt AB 
AJN Trading AB 
AJ Fogfria AB 
AI Nordic Search AB 
AGB Shipping AB 
AG Consolidated AB 
AF- Vision & Utbildning AB 
AFFIRMO Försäkringskonsult AB 
AFAB Redovisning AB 
AE Båt & Taxi AB 
ADM Ekonomikonsult i Luleå AB 
ADEO Logistik AB 
ADD Ability AB 
AD bengt martinsson AB 
ABS Städ AB 
ABK A Björkman Konsult AB 
ABITAX soft AB 
ABIES AB 
ABC Islands AB 
AB ANASTOMASTICA  
A ROSENDAHL TANLÄKARE AB 
A Backströms Transport AB 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 1 

Bilaga 1.3 –Konkursföretagsurval till att skapa Z3-modell  

AB Vällingby bil och motor 
Askalot AB 
Assos företagsservice AB 
Backlunds Allservice AB 
Bastex AB 
Bennetoft transport AB 
BMK´s PåbyggnadsService AB 
Botkyrka Fritidsservice AB 
BOW Hötorgskliniken AB 
City-trafikskola i Eskilstuna AB 
Cleanomex AB 
Concilio affärsutveckling AB 
Doubleview consulting AB 
Ed Eco Consult och Media AB 
Erdmann & co installation AB 
Hälsinglands trafikskola AB 
Joanna städ och personaluthyrning AB 
Konsulttjänst i Uppsala AB 
LeLi vildmarksservice AB 
Lendro Bygg i Böle AB 
Montagetjänst i väst AB 
Profilex konsult AB 
Resekompaniet i Stockholm AB 
Richardson och Kling AB 
SO Svensson Bensin- och Bilservice AB 
Sorgenfri Bygg och Sanering AB 
Städhjälpen i Stockholm AB 
Susanne Walldén Försäkringskonsult AB 
Taxi Älvdalen AB 
TM maskintjänst AB 
 
 
 

 

 

 

 

 



BILAGA 1 

Bilaga 1.4 –Aktiva företag till att skapa Z3-modell 
A & M Söderberg AB 
A & O Sund Rehab AB 
A & L Stomatologi AB 
A & S Fläkt Automatik och Fastighetsservice 
A & B Bäckströms Skogsmaskiner AB 
A & S Bilservice i Karlskoga AB 
A & N Beijer Consulting AB 
A & V Arkitektur-och VVS-konsult AB 
A & K Konsult AB 
AB A och B Tandvård 
AAAS- Konsult AB 
AAA Alternativ utveckling AB 
AA Larm och Säkerhet AB 
AA Kraftelektronik AB 
A och O Organisationsutveckling AB 
AA Heiner AB 
A & T Handel och Försäljning AB 
A & T Erixon AB 
A & M Teknik AB 
A & L Furberg Ekonomikonsult AB 
A & J Consulting i Ängelholm AB 
A & G Kåver AB 
A & E Design AB 
A & D Öbergs Transport AB 
A och B Borglund Restaurang AB 
A & I Fredrikssons Åkeri AB 
ACCEPT Cross Culture AB 
ACITEX Miljöskydd AB 
 
 
 
  

 

 



BILAGA 2 
Z´-MODELLEN 
VÄLMÅENDE BOLAG  1 ÅR FÖRE        
           
           
BOLAG X1 X2 X3 X4 X5 Z´ KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS 

1 0,9452 0,3129 0,224 4,4787 1,6068 5,123343   X  
2 -0,0428 -0,4464 0,0018 0,8161 0,3067 0,245653 X    
3 0,5229 0,2028 0,2539 1,2266 0,789 2,638152  X   
4 0,3712 0,3313 0,1163 1,5293 0,9574 2,505897  X   
5 0,6117 0,6872 -0,0517 7,4287 0,6383 4,617093   X  
6 0,5808 -0,1634 0,6248 8,9835 3,5838 9,56899   X  
7 0,7437 0,2481 0,1138 2,7469 4,2996 6,541649   X  
8 0,4659 0,2371 0,2801 1,2904 0,8712 2,81657  X   
9 0,2181 0,1257 0,263 1,1062 1,4309 2,972629   X  

10 0,4069 0,0468 0,2096 1,4552 1,72 3,310358   X  
11 0,4911 0,2981 -0,0018 0,8297 1,1261 2,071339  X   
12 -0,2387 0 0,5505 2,6677 0,9611 3,618867   X  
13 -0,1747 0,1523 -0,1244 0,1641 0,2934 -0,02104 X    
14 0,5172 -1,1583 1,0681 1,1398 2,6274 5,8092   X  
15 -1,0447 -3,5893 1,7309 -0,6048 3,4026 4,730498   X  
16 0,5789 0,0281 0,7802 2,4179 7,4305 11,29411   X  
17 0,6762 0,3266 0,2623 2,0908 1,481 3,932606   X  
18 0,2281 -0,1969 -0,0934 0,018 4,5642 4,269211   X  
19 0,1707 0,0249 0,0224 0,2168 1,5533 1,854328  X   
20 0,5699 0,2763 0,2395 1,8218 2,6375 4,784152   X  
21 0,3972 -0,1669 -0,0268 1,2808 2,9842 3,576328   X  
22 0,2111 -0,3366 0,0507 0,4135 2,5019 2,69435  X   
23 0,1954 0,0987 0,0179 0,3404 2,7531 3,169878   X  
24 0,4936 0,0113 0,0117 0,6084 1,6323 2,284398  X   
25 0,3397 0,2044 0,1313 1,5223 6,1009 7,552705   X  
26 0,5322 0,3307 0,1538 1,3747 0,9563 2,671308  X   
27 0,7807 0,2572 0,3118 3,2728 1,2173 4,335814   X  
28 0,5136 0,7242 -0,642 59,5947 0 24,01673   X  
29 0,1665 -0,0292 0,2632 0,3029 2,1343 3,16966   X  
30 -0,0184 0,0259 0,2397 0,4671 1,4274 2,37422  X   

S:A       2 9 19 30 
 
 
        



BILAGA 2 
KONKURSBOLAG 1 ÅR FÖRE KONKURSS 
BOLAG X1 X2 X3 X4 X5 Z´ KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS 

1 0,0985 0,0018 -1,9617 1,5174 0 -5,38554 X    
2 -3,9367 -4,4579 -0,878 -0,7935 8,8338 -0,84354 X    
3 -0,1722 -0,6195 0,1291 0,0523 3,3546 3,122787   X  
4 0,1555 -2,6444 1,0788 -0,3768 6,9226 7,974017   X  
5 -0,0911 -0,0154 -0,007 -0,0317 0,7394 0,624496 X    
6 -0,1125 0,0058 0,1232 0,1042 1,1591 1,507578  X   
7 -0,1988 -0,2157 0,1262 0,0104 10,9688 11,0181   X  
8 -0,0368 -0,2245 0,0955 0,0509 11,1766 11,25581   X  
9 0,0436 -0,0261 0,0639 0,1036 2,2347 2,481434  X   

10 -0,7199 -0,4798 -0,0303 0,3099 3,3699 2,476617  X   
11 0,1783 -0,0124 0,0063 0,2313 0,8978 1,130063 X    
12 0,3461 0,0031 0,3701 0,4998 4,4586 6,060279   X  
13 0,4356 0,2802 -3,7575 0,1422 0 -11,0652 X    
14 0,1804 -0,0071 0,2385 0,2775 2,7051 3,680592   X  
15 0,4361 -0,1533 -0,398 -0,009 2,4936 1,431085   X  
16 0,014 -0,002 0,112 0,3732 4,066 4,57094   X  
17 0,188 -0,071 -0,0287 0,2372 1,4221 1,504368  X   
18 0,0833 -0,0174 -0,0457 0,0169 2,0555 1,961485  X   
19 0,3768 0,0109 -0,1363 0,0424 0,9385 0,810345 X    
20 0,4533 -0,1217 -0,3225 0,317 0,2244 -0,42298 X    
21 0,3044 0,0902 -0,3306 0,0961 3,3776 2,678687  X   
22 -0,7564 -1,992 0,2346 -0,417 6,2896 4,60122   X  
23 0,2125 0,0152 0,1892 0,3389 3,5979 4,486124   X  
24 0,1638 -0,0024 -0,1116 0,2544 3,0567 2,926105   X  
25 -0,1943 0,0053 0,0356 0,0305 1,1877 1,17392 X    
26 0,3076 0,0428 0,0645 0,4854 3,8662 4,519538   X  
27 0,4263 -0,6695 -0,8878 1,2748 0 -2,48439 X    
28 0,1325 0,3251 -2,7755 -0,4031 0 -8,42242 X    
29 0,6127 -0,1673 -2,8529 1,5819 0 -7,90196 X    
30 -3,5521 -4,6397 0,0146 -0,7526 5,4785 -1,27987 X    

S:A       12 6 12 30 
 
       



BILAGA 2 
 
KONKURSBOLAG  2 ÅR FÖRE KONKURS 
           
BOLAG X1 X2 X3 X4 X5 Z´ KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS 

1 0,3561 -0,0061 -1,411 0,5584 0 -3,89929 X    
2 -3,8729 -7,7778 -2,0503 -0,7917 11,5372 -4,55334 X    
3 -0,1489 -0,21 -0,2116 -0,0341 2,3855 1,424335  X   
4 -0,2379 -0,6171 -0,1671 -0,3216 2,8868 1,533517  X   
5 0,0035 0,0667 -0,0433 0,0288 0,8776 0,812412 X    
6 -0,1328 0,0059 0,0061 0,051 1,19 1,137772 X    
7 -0,1777 -0,1744 0,236 0,0666 5,3407 5,816115   X  
8 -0,0599 -0,2334 -0,0213 0,0447 18,4393 18,11438   X  
9 0,2002 -0,1347 0,1313 0,1478 3,7255 4,217527   X  

10 -0,3109 -0,4158 0,0911 -0,227 2,917 2,523776  X   
11 0,2543 -0,0166 0,0095 0,2524 2,0784 2,378041  X   
12 0,2951 0,0022 0,0558 0,0664 2,4895 2,89923  X   
13 0,2558 0,0425 -0,8063 0,1846 0,583 -1,6264 X    
14 -0,0071 -0,4492 -0,0227 0,2352 4,6573 4,290677   X  
15 0,6746 0,0003 -0,1055 0,4762 4,5702 4,917217   X  
16 -0,1216 -0,0021 0,0701 0,1265 2,2588 2,436247  X   
17 0,3463 -0,1187 0,0676 0,5538 3,0197 3,604048   X  
18 0,1172 0,0063 0,0402 0,0994 3,3892 3,63844   X  
19 0,165 0,0131 -0,032 0,1758 0,7896 0,891834 X    
20 0,3508 -0,0841 -0,9448 0,2515 0,9349 -1,71654 X    
21 0,3805 0,1006 -0,099 0,6143 11,0699 11,3562   X  
22 -0,4029 -1,6103 0,2121 -0,3799 4,6652 3,502503   X  
23 0,2077 -0,1274 0,167 0,3848 1,2339 1,95293  X   
24 0,2361 -0,0908 0,1192 0,4434 3,2581 3,900542   X  
25 -0,2729 0,0015 -0,0081 0,0399 1,1766 0,971439 X    
26 0,4083 -0,1901 0,2748 0,7406 4,835 6,121922   X  
27 0,532 0,7939 -0,9753 2,0786 0,4001 -0,70407 X    
28 0,1793 1,2385 1,235 2,0437 0,0359 5,908895   X  
29 -0,0677 -0,0472 0,1459 0,5425 2,2366 2,824769  X   
30 -0,3731 -2,9567 0,9148 -0,5671 11,1839 10,9938   X  

      Konkurs 9 8 13 30 
 
 
 



BILAGA 2 
 
Z´´MODELLEN 
VÄLMÅENDE BOLAG  1ÅR FÖRE      
         
         

BOLAG X1 X2 X3 X4 Z´´ KONKURS 
ICKE 
KONKURS GRÅZON 

1 0,9452 0,3129 0,224 4,4787 13,42848  X  
2 -0,0428 -0,4464 0,0018 0,8161 -0,86703 X   
3 0,5229 0,2028 0,2539 1,2266 7,08549  X  
4 0,3712 0,3313 0,1163 1,5293 5,902411  X  
5 0,6117 0,6872 -0,0517 7,4287 13,70574  X  
6 0,5808 -0,1634 0,6248 8,9835 16,9087  X  
7 0,7437 0,2481 0,1138 2,7469 9,336459  X  
8 0,4659 0,2371 0,2801 1,2904 7,066442  X  
9 0,2181 0,1257 0,263 1,1062 4,769388  X  

10 0,4069 0,0468 0,2096 1,4552 5,758304  X  
11 0,4911 0,2981 -0,0018 0,8297 5,052511  X  
12 -0,2387 0 0,5505 2,6677 4,934573  X  
13 -0,1747 0,1523 -0,1244 0,1641 -1,3132 X   
14 0,5172 -1,1583 1,0681 1,1398 7,991196  X  
15 -1,0447 -3,5893 1,7309 -0,6048 -7,55774 X   
16 0,5789 0,0281 0,7802 2,4179 11,67093  X  
17 0,6762 0,3266 0,2623 2,0908 9,458584  X  
18 0,2281 -0,1969 -0,0934 0,018 0,245694   X 
19 0,1707 0,0249 0,0224 0,2168 1,579134   X 
20 0,5699 0,2763 0,2395 1,8218 8,161612  X  
21 0,3972 -0,1669 -0,0268 1,2808 3,226282  X  
22 0,2111 -0,3366 0,0507 0,4135 1,062379 X   
23 0,1954 0,0987 0,0179 0,3404 2,081294   X 
24 0,4936 0,0113 0,0117 0,6084 3,992298  X  
25 0,3397 0,2044 0,1313 1,5223 5,375527  X  
26 0,5322 0,3307 0,1538 1,3747 7,046285  X  
27 0,7807 0,2572 0,3118 3,2728 11,4916  X  
28 0,5136 0,7242 -0,642 59,5947 63,9903  X  
29 0,1665 -0,0292 0,2632 0,3029 3,083797  X  
30 -0,0184 0,0259 0,2397 0,4671 2,064969   X 

S:A      4 22 4 



BILAGA 2 
 
 
 
KONKURSBOLAG 1 ÅR FÖRE 
KONKURS      

BOLAG X1 X2 X3 X4 Z´´ KONKURS 
ICKE 
KONKURS GRÅZON 

1 0,0985 0,0018 -1,9617 1,5174 -10,9373 X   
2 -3,9367 -4,4579 -0,878 -0,7935 -47,0908 X   
3 -0,1722 -0,6195 0,1291 0,0523 -2,22674 X   
4 0,1555 -2,6444 1,0788 -0,3768 -0,74677 X   
5 -0,0911 -0,0154 -0,007 -0,0317 -0,72815 X   
6 -0,1125 0,0058 0,1232 0,1042 0,218222 X   
7 -0,1988 -0,2157 0,1262 0,0104 -1,14833 X   
8 -0,0368 -0,2245 0,0955 0,0509 -0,27807 X   
9 0,0436 -0,0261 0,0639 0,1036 0,739118 X   

10 -0,7199 -0,4798 -0,0303 0,3099 -6,16491 X   
11 0,1783 -0,0124 0,0063 0,2313 1,414425   X 
12 0,3461 0,0031 0,3701 0,4998 5,292384  X  
13 0,4356 0,2802 -3,7575 0,1422 -21,3301 X   
14 0,1804 -0,0071 0,2385 0,2775 3,054373  X  
15 0,4361 -0,1533 -0,398 -0,009 -0,32295 X   
16 0,014 -0,002 0,112 0,3732 1,22982   X 
17 0,188 -0,071 -0,0287 0,2372 1,058016 X   
18 0,0833 -0,0174 -0,0457 0,0169 0,200365 X   
19 0,3768 0,0109 -0,1363 0,0424 1,635926   X 
20 0,4533 -0,1217 -0,3225 0,317 0,742556 X   
21 0,3044 0,0902 -0,3306 0,0961 0,170189 X   
22 -0,7564 -1,992 0,2346 -0,417 -10,3172 X   
23 0,2125 0,0152 0,1892 0,3389 3,070821  X  
24 0,1638 -0,0024 -0,1116 0,2544 0,583872 X   
25 -0,1943 0,0053 0,0356 0,0305 -0,98607 X   
26 0,3076 0,0428 0,0645 0,4854 3,100494  X  
27 0,4263 -0,6695 -0,8878 1,2748 -4,01352 X   
28 0,1325 0,3251 -2,7755 -0,4031 -17,1456 X   
29 0,6127 -0,1673 -2,8529 1,5819 -14,0366 X   
30 -3,5521 -4,6397 0,0146 -0,7526 -39,1193 X   

S:A      23 4 3 
 



BILAGA 2 
 
 
 
 
KONKURSBOLAG  2 ÅR FÖRE KONKURS     

BOLAG X1 X2 X3 X4 Z´´ KONKURS 
ICKE 
KONKURS GRÅZON 

1 0,3561 -0,0061 -1,411 0,5584 -6,57947 X   
2 -3,8729 -7,7778 -2,0503 -0,7917 -65,3712 X   
3 -0,1489 -0,21 -0,2116 -0,0341 -3,11914 X   
4 -0,2379 -0,6171 -0,1671 -0,3216 -5,03296 X   
5 0,0035 0,0667 -0,0433 0,0288 -0,02033 X   
6 -0,1328 0,0059 0,0061 0,051 -0,75739 X   
7 -0,1777 -0,1744 0,236 0,0666 -0,07841 X   
8 -0,0599 -0,2334 -0,0213 -0,0447 -1,3439 X   
9 0,2002 -0,1347 0,1313 0,1478 1,911716   X 

10 -0,3109 -0,4158 0,0911 -0,227 -3,02117 X   
11 0,2543 -0,0166 0,0095 0,2524 1,942952   X 
12 0,2951 0,0022 0,0558 0,0664 2,387724   X 
13 0,2558 0,0425 -0,8063 0,1846 -3,40791 X   
14 -0,0071 -0,4492 -0,0227 0,2352 -1,41655 X   
15 0,6746 0,0003 -0,1055 0,4762 4,217404  X  
16 -0,1216 -0,0021 0,0701 0,1265 -0,20065 X   
17 0,3463 -0,1187 0,0676 0,5538 2,920528  X  
18 0,1172 0,0063 0,0402 0,0994 1,163884   X 
19 0,165 0,0131 -0,032 0,1758 1,094656 X   
20 0,3508 -0,0841 -0,9448 0,2515 -4,0579 X   
21 0,3805 0,1006 -0,099 0,6143 2,803771  X  
22 -0,4029 -1,6103 0,2121 -0,3799 -6,86619 X   
23 0,2077 -0,1274 0,167 0,3848 2,473468   X 
24 0,2361 -0,0908 0,1192 0,4434 2,519402   X 
25 -0,2729 0,0015 -0,0081 0,0399 -1,79787 X   
26 0,4083 -0,1901 0,2748 0,7406 4,683008  X  
27 0,532 0,7939 -0,9753 2,0786 1,706548   X 
28 0,1793 1,2385 1,235 2,0437 15,6588  X  
29 -0,0677 -0,0472 0,1459 0,5425 0,952089 X   
30 -0,3731 -2,9567 0,9148 -0,5671 -6,53438 X   

      18 5 7 



BILAGA 2 
 
Z3 MODELLEN 
VÄLMÅENDE BOLAG  1 ÅR FÖRE      
         
         
BOLAG X1 X2 X4 Z''' KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS 

1 0,9452 0,3129 4,4787 1,617677   X  
2 -0,0428 -0,4464 0,8161 -2,40395 X    
3 0,5229 0,2028 1,2266 0,784972   X  
4 0,3712 0,3313 1,5293 0,906679   X  
5 0,6117 0,6872 7,4287 1,969999   X  
6 0,5808 -0,1634 8,9835 -1,09925 X    
7 0,7437 0,2481 2,7469 1,196761   X  
8 0,4659 0,2371 1,2904 0,788586   X  
9 0,2181 0,1257 1,1062 -0,02632  X   

10 0,4069 0,0468 1,4552 0,023497  X   
11 0,4911 0,2981 0,8297 1,085437   X  
12 -0,2387 0 2,6677 -1,44703 X    
13 -0,1747 0,1523 0,1641 -0,57124  X   
14 0,5172 -1,1583 1,1398 -3,79309 X    
15 -1,0447 -3,5893 -0,6048 -14,6847 X    
16 0,5789 0,0281 2,4179 0,184483  X   
17 0,6762 0,3266 2,0908 1,400101   X  
18 0,2281 -0,1969 0,018 -0,98576 X    
19 0,1707 0,0249 0,2168 -0,36574 X    
20 0,5699 0,2763 1,8218 1,060699   X  
21 0,3972 -0,1669 1,2808 -0,69582 X    
22 0,2111 -0,3366 0,4135 -1,52564 X    
23 0,1954 0,0987 0,3404 -0,08404  X   
24 0,4936 0,0113 0,6084 0,147527  X   
25 0,3397 0,2044 1,5223 0,422452  X   
26 0,5322 0,3307 1,3747 1,217663   X  
27 0,7807 0,2572 3,2728 1,244267   X  
28 0,5136 0,7242 59,5947 -3,19936 X    
29 0,1665 -0,0292 0,3029 -0,56383  X   
30 -0,0184 0,0259 0,4671 -0,73674 X    

S:A 10,2092 -1,1364 111,001 -18,1317 11 8 11 30 
Medelv 0,340307 -0,03788 3,700033 -0,60439     



BILAGA 2 
 
 
KONKURSBOLAG 1 ÅR FÖRE 
KONKURS        
BOLAG X1 X2  X4  Z''' KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS 

1 0,0985 0,0018  1,5174  -0,70443 X    
2 -3,9367 -4,4579  -0,7935  -22,9366 X    
3 -0,1722 -0,6195  0,0523  -3,15045 X    
4 0,1555 -2,6444  -0,3768  -9,30987 X    
5 -0,0911 -0,0154  -0,0317  -0,9612 X    
6 -0,1125 0,0058  0,1042  -0,94284 X    
7 -0,1988 -0,2157  0,0104  -1,83798 X    
8 -0,0368 -0,2245  0,0509  -1,57184 X    
9 0,0436 -0,0261  0,1036  -0,76124 X    

10 -0,7199 -0,4798  0,3099  -3,71927 X    
11 0,1783 -0,0124  0,2313  -0,4785  X   
12 0,3461 0,0031  0,4998  -0,14227  X   
13 0,4356 0,2802  0,1422  0,989957   X  
14 0,1804 -0,0071  0,2775  -0,46133  X   
15 0,4361 -0,1533  -0,009  -0,45173  X   
16 0,014 -0,002  0,3732  -0,7614 X    
17 0,188 -0,071  0,2372  -0,65815 X    
18 0,0833 -0,0174  0,0169  -0,65005 X    
19 0,3768 0,0109  0,0424  -0,01443  X   
20 0,4533 -0,1217  0,317  -0,34562  X   
21 0,3044 0,0902  0,0961  0,112975  X   
22 -0,7564 -1,992  -0,417  -8,79958 X    
23 0,2125 0,0152  0,3389  -0,33298  X   
24 0,1638 -0,0024  0,2544  -0,47397  X   
25 -0,1943 0,0053  0,0305  -1,08863 X    
26 0,3076 0,0428  0,4854  -0,07862  X   
27 0,4263 -0,6695  1,2748  -2,33113 X    
28 0,1325 0,3251  -0,4031  0,633615   X  
29 0,6127 -0,1673  1,5819  -0,32799  X   
30 -3,5521 -4,6397  -0,7526  -22,8403 X    

Summa -4,6215 -15,7587  5,5645  -84,3958 17 11 2 30 
Medelv -0,15405 -0,52529  0,185483  -2,81319     

 



BILAGA 2 
 
 
 
 
KONKURSBOLAG  2 ÅR FÖRE KONKURS        
            
BOLAG X1 X2  X4  Z´´´ KONKURS GRÅZON ICKE KONKURS  

1 0,3561 -0,0061  0,5584  -0,16045  X    
2 -3,8729 -7,7778  -0,7917  -33,9802 X     
3 -0,1489 -0,21  -0,0341  -1,72214 X     
4 -0,2379 -0,6171  -0,3216  -3,22729 X     
5 0,0035 0,0667  0,0288  -0,5161  X    
6 -0,1328 0,0059  0,051  -0,97484 X     
7 -0,1777 -0,1744  0,0666  -1,6656 X     
8 -0,0599 -0,2334  0,0447  -1,64389 X     
9 0,2002 -0,1347  0,1478  -0,84098 X     

10 -0,3109 -0,4158  -0,227  -2,69484 X     
11 0,2543 -0,0166  0,2524  -0,35409  X    
12 0,2951 0,0022  0,0664  -0,19718  X    
13 0,2558 0,0425  0,1846  -0,14598  X    
14 -0,0071 -0,4492  0,2352  -2,2904 X     
15 0,6746 0,0003  0,4762  0,458351  X    
16 -0,1216 -0,0021  0,1265  -0,98842 X     
17 0,3463 -0,1187  0,5538  -0,55669  X    
18 0,1172 0,0063  0,0994  -0,51574  X    
19 0,165 0,0131  0,1758  -0,41194  X    
20 0,3508 -0,0841  0,2515  -0,40241  X    
21 0,3805 0,1006  0,6143  0,237941  X    
22 -0,4029 -1,6103  -0,3799  -6,86596 X     
23 0,2077 -0,1274  0,3848  -0,82578 X     
24 0,2361 -0,0908  0,4434  -0,65594 X     
25 -0,2729 0,0015  0,0399  -1,24773 X     
26 0,4083 -0,1901  0,7406  -0,70034 X     
27 0,532 0,7939  2,0786  2,705589   X   
28 0,1793 1,2385  2,0437  3,551259   X   
29 -0,0677 -0,0472  0,5425  -1,0811 X     
30 -0,3731 -2,9567  -0,5671  -11,3191 X     

       17 11 2 30  



BILAGA 3 

 

Z´ Konkursbolag  1 år före

Gråzon

 20%

Korrekt 

klassif icering  40 %

felklassif icering 

40 %

Z´ Välmående 1 år före 

Korrekt 

klassif icering 63 %

Gråzon 30%

Inkorrekt 

klassif icering 7 %

Z´-MODELLEN 1 ÅR FÖRE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z´ sammanslagning av konkurs och välmående 1 år före

Korrekt 

klassif icering 52%

Felklassif icering 

23%

Gråzon 25%



BILAGA 3 

 

Z´ Konkurs 2 år före

 43% 

Felklassificering

 30% Korrekt 

klassificering

 27% Gråzon

 
2 ÅR FÖRE 
 

 
 
 

 
 
 
 

Z´sammanslagning konkurs och välmående 2 år före

25% 

Felklassificering

47% Korrekt 

klassificering

28% Gråzon



BILAGA 3 

 

Z´´ Välmående 1 år före

13% Gråzon

13% Inkorrekt 

klassificering

74% Korrekt 

klassificering

Z´´ Konkurs 1 år före

13% 

Felklassificerng

10% Gråzon

77% Korrekt 

klassificering

Z´´-MODELLEN 1 ÅR FÖRE 
 
 
 

 



BILAGA 3 

 

Z´´ sammanslagning av konkurs och välmående 1 år före

12% Gråzon

13% 

Felklassificering

75% Korrekt 

klassificering

 

 
 
 
 
 
 
Z´´ 2 ÅR FÖRE 

Z´´ Konkursbolag 2 år före

17% 

Felklassif icering

60% Korrekt 

klassif icering

23% Gråzon



BILAGA 3 

 

 

 
 
 
 
Z3 1 ÅR FÖRE 

Z´´ sammanslagning av konkurs och välmående 2 år före

15% 

Felklassificering

18% Gråzon

67% Korrekt 

klassificering



BILAGA 3 

 

 
 

 

 
 

Z
3
 Välmående 1 år före

27% Gråzon

37% 

Felklassificering

36% Korrekt 

klassificering

Z
3
 Konkurs 1 år före

56% Korrekt 

klassificering

7% 

Felklassificering

37% Gråzon
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Z3 2 ÅR FÖRE 
 
 
 
 

 
 

Z
3
 Konkursbolag 2 år före

56% Korrekt 

klassificering

37% Gråzon

7% 

Felklassificering

Z
3
 sammanslagning av konkurs och välmående 1 år före

22% 

Felklassificering

46% Korrekt 

klassificering

32% Gråzon



BILAGA 3 

 

 

 

Z
3
 sammanslagning av konkurs och välmående 2 år före

32% Gråzon

46% Korrekt 

klassificering

22% 

Felklassificering




