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Sammanfattning 

Att kunna förutse företagskonkurser är intressant för många aktörer. Det finns långivare och finansiella 

aktörer som kräver kreditbedömningar för samarbetspartners innan en relation inleds. Edward I. Altman 

har länge forskat inom ämnet företagskonkurser och huruvida det går att förutsäga sådana genom att 

använda modeller baserade på statistiska metoder till exempel Discriminant Analysis.  

 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera huruvida Altmans Z’-scoremodell, som beräknar 

konkursbenägenhet, fungerar på svenska företag och om finanskrisen 2008 påverkade tidigare 

hälsosamma företag att gå i konkurs. 

 

Uppsatsen är avgränsad till ett urval på 93 företag som undersöks under åren 2005-2009. Varje företag 

har en omsättning över 20 miljoner SEK. Uppsatsens studie har en positivistisk ansats och data som 

används är främst kvantitativ sekundärdata tillsammans med en underbyggande kvalitativ intervju. Den 

teoretiska grunden som undersökningen härleds från är Altmans Z´-scoremodell avsedd för privata 

bolag. 

 

Resultaten i studien visar att Altmans Z´-scoremodell inte följer den trend som de vanligen använda 

finansiella nyckeltalen visar. Inte heller visas ett tillfredställande samband vid jämförelse mellan det 

teoretiska och det verkliga utfallet. En slutsats som läggs fram i denna studie är att Altmans Z’-

scoremodell inte fungerar på företag i Sverige. 

 

Nyckelord: Altman, Z-scoremodellen, nyckeltal, förutsäga konkurs, finansiell nöd 

 



 

Abstract 

Title: Bankruptcy without borders? – An Evaluation of Altman’s Z’-Score Model for Companies 

in Sweden. 
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Advisors: Curt Scheutz, Maria Smolander, Jurek Millak 
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Purpose: To investigate if Altman´s Z´-score model, which calculates financial distress, can be 

applied on companies established in Sweden and if the financial crisis in 2008 made previously 

healthy companies go bankrupt. 

Methodology: Quantitative studies with a positivistic foundation. Empirical data will be 

collected in order to examine if there is generalizability among the studied objects. Conclusions 

will be made by comparing the empirical data with the theoretical foundation. Financial distress 

in firms will be measured.  

Theoretical perspectives: Altman´s Z´-score model, designed to predict financial distress in 

private firms.  

Empirical foundation: A selection of 93 private firms that have gone bankrupt in the years 

2008, 2009 or 2010. The firms selected all have a turnover that exceeds 20 million SEK. The 

years examined will be 2005 to 2009.   

Conclusion: As this study is carried out, the conclusion is that Altman´s Z´-score model cannot 

be applied on companies established in Sweden. 

 



 
Definitioner 

Konkurs 

”Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk 

gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas 

tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.”2 

 

”En Gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansöka försättas i konkurs, om inte 

annat är föreskrivet. Med obestånd (insolvens) anses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina 

skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.”3 

 

Ekonomisk kris 

Ovanligt djup lågkonjunktur som ofta beror på en specifik ekonomisk händelse.4 

 

Obeskattade reserver  

"Det ackumulerade värdet på periodiseringsfonder, överavskrivningar och övriga obeskattade reserver 

ska redovisas i respektive post.”5 Obeskattade reserver är vinster som också innefattar en latent 

skatteskuld.6 

 

Multiple Discriminant Analysis (MDA) 

En statistisk metod som används för att klassifiera en observation i en av flera Prioriterade grupper 

beroende på den enskilda observationens karaktärsdrag.7  

 

Börvärde 

Det värde som ett företag bör ha för att det ska räknas som hälsosamt.8 

                                                
2
Konkurslag (1987:672) 1 kap. 1§ 

3 Konkurslag (1987:672) 1 kap. 2§ 
4Ekonomifakta: Vad är finanskrisen? 
5Bokföringsnämndens vägledning: Årsredovisning i mindre aktiebolag 
6
Bokföringsnämndens vägledning: Årsredovisning i mindre aktiebolag 

7 E. I. Altman, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of 
Finance, Vol. 23, No. 4. (Sep., 1968), pp. 589-609. 
8 A. Grönlund, T. Tagesson, P. Öhman. Principbaserad Redovisning. 4:e uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 249 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till undersökningen samt uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Världens ekonomier går upp och ner i cykler. Då bruttonationalprodukten (BNP) sjunker under 

potentialen för ett land och sysselsättningen minskar samtidigt som arbetslösheten ökar kallas det för 

lågkonjunktur. Vid andra tillfällen befinner sig ekonomin över potentialen och BNP är högt. Då 

sysselsättningen i landet ökar och arbetslösheten minskar kallas det istället högkonjunktur. Det finns 

många olika faktorer som påverkar dessa upp- och nedgångar i ekonomin, bland andra befolkningens 

konsumtion, företagens investeringar och regeringens användande av arbetskraft.9 

 

Det finns ekonomer som menar att det alltid förekommer djupare lågkonjunkturer, också kallade 

ekonomiska kriser. Även om det i efterhand skapas nya lagar och regler kring bankers och andra 

finansiella aktörers agerande är det ingen garanti för att nya ekonomiska kriser inte uppstår.10 

Ekonomiska kriser uppstår oftast efter en speciell ekonomisk händelse. I samband med att handeln i 

världen blivit mer internationaliserad och länder blir mer handelsberoende av varandra har händelser i 

finansiella stormakter globala konsekvenser. Enligt medias beskrivning startade den senaste ekonomiska 

krisen i samband med bank- och kreditbranschens svårigheter 2008 som inleddes i USA med Lehman 

Brothers fall. Bakgrunden till krisen 2008 sades vara en våldsam expansion av utlåning över hela världen 

under de senaste 10 åren. Världens centralbanker gjorde detta möjligt då det sattes en låg styrränta till 

följd av IT- och Telecomkraschen i början av 2000-talet. Ett politiskt initiativ i USA gjorde det enklare för 

privatpersoner att låna pengar även om de normalt inte var låneberättigade. Detta i sin tur ledde till en 

kollaps när bankerna krävde tillbaka pengarna och dessa personer inte kunde betala tillbaka lånen.11 

 

Idag är Sverige på väg ur den ovan nämnda lågkonjunkturen. Läget bedöms starkt utifrån 

konjunkturinstitutets barometer för att mäta konjunkturutvecklingen i landet, se figur 1. Denna 

barometer baseras på en undersökning där ca 6000 företag intervjuas kvartalsvis och ca 1500 hushåll 

intervjuas månadsvis om hur läget ser ut idag och vad de har för förväntningar för framtiden. 

                                                
9
R. E. Hall, D. H. Papell, Macro Economics, Economic Grows, Fluctuations, and Policy. 6:e uppl. New York, NY, 

Norton & Company, Inc., 2005, s. 3-23 
10

Wall Street Journal: Economists React to Financial Overhaul. 
11

Ekonomifakta: Vad är finanskrisen? 
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Barometern visar att Sverige led av en ovanligt djup lågkonjunktur under 2008.12 Detta är vad media 

kallar för ekonomisk kris och barometern visar att läget för svenska företag och hushåll varit sämre än 

på många år.13 

 

Figur 1. Konjunkturbarometer14 

 

 

 
Statistik visar att fler företag gick i konkurs i Sverige krisåren 2008 och 2009 än föregående två år. Nu 

visar också statistik på att antalet konkurser återigen minskar i Sverige, allt eftersom landet arbetar sig 

ur krisen.15 Detta kan ses i UCs mätningar från nämnda år, se figur 2. Att antalet konkurser i Sverige nu 

minskar skulle kunna tyda på att fler företag går i konkurs i lågkonjunktur. 

 

Intresset för att förutspå konkurser kan gynna många parter. Aktieägare har intresse av att veta om de 

bör sälja sina aktier eller tillsätta en ny styrelse i ett företag som förutspås vara konkursbenäget. Banker 

och kreditinstitut som ska låna ut pengar till företag kan också ha intresse i att få en god utvärdering av 

företagets benägenhet att gå i konkurs.  Vidare kan företag som samarbetar med varandra vilja veta om 

samarbetspartnern kommer att vara verksam den närmaste framtiden.16 

 

                                                
12 Konjunkturinstitutet, Konjunktursbarometern 
13

 DN Ekonomi, Alan Greenspan befarar en djupare ekonomisk kris 
14 Konjunkturinstitutet, Konjunktursbarometern 
15UC: Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden) 
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer 
CisionWire: Sverige minskar konkurserna snabbast i Europa. 
16

R. Ball, G. Foster.Journal of Accounting Research.Corporate Financial Reporting: A Methodological Review of 
Empirical Research. 20( Supplement: Studies on Current Research, Methodologies in Accounting: A Critical 
Evaluation): 1982, s. 218. 
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Figur 2. Företagskonkurser i Sverige jan-nov 2006-2010. Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska 

personer17 

 

 

 

Tidigare forskning har visat att kassaflödesanalyskomponenter kan vara en bidragande faktor till att 

bättre kunna säkerställa en konkursförutsägning. Vid en tidigare undersökning har forskare jämfört 

vanligt förekommande nyckeltal med kassaflödesanalyskomponenter. De har studerat signifikansnivån 

hos nyckeltalen och nyckeltalskomponenterna för att fastställa huruvida det går att se en förbättring i 

träffsäkerheten vid konkursförutsägning. Slutsatsen som presenteras är att de nyckeltal som innehåller 

eller tar hänsyn till kassaflödesanalyskomponenter visar bättre träffsäkerhet vid konkursförutsägning. I 

den ovannämnda forskningen framförs också att kassaflödeskomponenternas betydelse kan skifta 

tillsammans med de rådande ekonomiska, politiska och samhällsrelaterade förhållanden.18 

 

Discriminant Analysis - modeller (DA), som Altmans modeller bygger på, har i tidigare studier visat sig ha 

potential att vara ett bra hjälpmedel för långivare. Två fördelar med DA-modeller som nämns i forskning 

av Ball och Foster är: (1) Att de kan processa information snabbare och till en lägre kostnad än en 

människa vid utvärdering av kunders/företags kreditvärdighet. (2) De kan behandla informationen på ett 

mer konsekvent sätt vilket gör att alla kreditsökande blir behandlade likadant.19 Discriminant Analysis 

                                                
17UC: Företagskonkurser i Sverige under januari-november de fem senaste åren 
18J. A. Gentry, P. Newbold, D. T. Whitford, Financial Analysts Journal, Predicting Bankruptcy: If Cash Flow's Not the 
Bottom Line, What Is?.  41( 5): Sep. - Oct. 1985: s. 54 
19

R. Ball, G. Foster. Journal of Accounting Research.Corporate Financial Reporting: A Methodological Review of 
Empirical Research. 20 (Supplement: Studies on Current Research, Methodologies in Accounting: A Critical 
Evaluation): 1982, s. 218 
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ansågs i mitten av 1990-talet vara den främsta kvantitativa modellen för kreditanalyser. Vid 

användandet av DA är en initial och viktig del i grundteorin att dela in objekten i två grupper. Grupperna 

kan till exempel klassificeras enligt följande; G (Good), de som har bra kreditvärde och B (Bad), de som 

har dåligt kreditvärde.20 

 

1.2 Problemformulering 

Edward I. Altman har länge forskat om konkursbenägenhet och förmågan att kunna förutspå konkurser. 

Han har arbetat framen modell som beräknar om ett företag är i riskzonen för att försättas i konkurs. 

Denna modell kallas för Z-scoremodellen, utförligare förklarad i kapitel 3.1. Modellen har sedan 1968 ett 

antal gånger genomgått mindre förändringar för att få fram en träffsäker konkursförutsägning. Z-

scoremodellen använder Discriminant Analysis som statistisk metod.21 

 

Ett problem är att det inte är helt fastställt om Altmans modell är tillförlitlig för att idag bedöma om ett 

företag befinner sig i finansiell nöd eller om modellen som först konstruerades på 60-talet är förlägen 

och saknar relevans.22 Ett antagande är att modellen fungerar till den grad som den enligt litteraturen 

ska göra, med en felmarginal på ca tio procent.23 Altmans modell är trots sin ålder fortfarande erkänd av 

forskare inom ämnet och många hänvisar till Altmans modell då de diskuterar och/eller forskar om 

konkursbenägenhet. En förförståelse som kan läggas fram är att i och med Altmans modells användande 

av flera nyckeltal borde den vara mer korrekt än enstaka nyckeltal för att kunna förutsäga finansiell nöd. 

Det kan också spekuleras att eftersom nyckeltalen i modellen härleds från och baseras på verklighetens 

utfall, borde Altmans modell bättre representera hur finansiell nöd visar sig i ett företag. Vad som är 

mest intressant är om modellen som ursprungligen kommer från och är utformad för USA och företagen 

där fungerar på svenska företag i Sverige.  

 

                                                
20

E. Rosenberg, A. Gleit, Operations Research, Quantitative Methods in Credit Management: A Survey, 42(4): Juli-
Aug, 1994, s.591 
21J. S. Grice, R. W. Ingram, Journal of Business Research , Tests of the Generalizability of Altman´s Bankruptcy 
Prediction Model, 54(1): Okt, 2001, s. 56 
22

J. S. Grice, R. W. Ingram, Journal of Business Research , Tests of the Generalizability of Altman´s Bankruptcy 
Prediction Model, 54(1): Okt, 2001, s. 56 
23

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:euppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 244 
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1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att utvärdera huruvida Altmans Z’-scoremodell fungerar på svenska företag och 

om finanskrisen 2008 påverkade tidigare hälsosamma företag att gå i konkurs. 

 

1.4 Delsyften 

 Var företagen som gick i konkurs åren 2008, 2009 eller 2010 i riskzonen för konkurs åren 

innan finanskrisen 2008? 

 Finns det ett samband mellan Z´-scoremodellens resultat och soliditetensrespektive 

balanslikviditetens resultat? 

 Finns det ett samband mellan Z´-scoremodellens resultat och det faktiska utfallet? 

 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts till svenska privata aktiebolag. Publika aktiebolag har valts bort då risken för att 

ett börsnoterat svenskt aktiebolag ska gå i konkurs bedöms som liten, vilket i sin tur leder till att endast 

ett fåtal publika svenska aktiebolag går i konkurs. Det skulle ge ett mycket litet urval med låg validitet. 

Avgränsningar har vidare gjorts till aktiebolag som gått i konkurs åren 2008, 2009 eller 2010. Dessa bolag 

ska undersökas under åren 2005 till 2009. Studien ämnar inte undersöka de minsta bolagen och 

avgränsar därför omsättningen till en som överstiger 20 miljoner kronor. 
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1.7 Disposition 
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2. Metod 

I metodkapitlet har författarna för avsikt att redogöra för undersökningens tillvägagångssätt. 

 

2.1 Val av metod 

Vid vetenskaplig forskning finns det två ansatser; positivistisk eller hermeneutisk. Den positivistiska 

ansatsen bygger på empiri, att genom iakttagelser skapa vetenskap, till skillnad från den hermeneutiska 

som har till syfte att tolka och förstå en verklighet. Hermeneutiska ansatsen är till grund för kvalitativa 

studier. Kvalitativa studiers syfte är att beskriva, analysera och förstå studerade objekt.24 

 

Kvantitativa studier, som bygger på positivistisk ansats, består av tre faser: planering, datainsamling och 

analys. Vid kvantitativa studier är datainsamlingen en viktig process som måste ske enligt förutbestämda 

kriterier. Dessa studier har generellt en hög reliabilitet. Grunden till kvantitativa studier är att mäta 

vilket kan användas för att beskriva eller förklara det som studeras.25 

 

Denna uppsats tar en positivistisk ansats och bygger på en kvantitativ studie. Empirisk data ska sammlas 

in för att sedan utreda om det går att se en generaliserbarhet hos de studerade objekten. Slutsatser 

skapas genom att empirin testas mot teorin.  

 

Studien bygger på sekundärdata vilket är data som finns dokumenterat men som inte är sammanställt i 

syfte för denna studie.26 Den kvantitativa empirin i undersökningen, sekundärdatan, härleds från 

granskade företags årsredovisningar under undersökningsperioden. Då Altmans modell består av flera 

nyckeltal kommer erhållen data från årsredovisningarna appliceras i modellen för att räkna ut Z´-värdet. 

I uppsatsen används en deduktiv ansats och Z´-värdet ska sedan analyseras för att enligt teorin bedöma 

konkursbenägenhet. Det finns olika Z-scoremodeller beroende på vilken typ av företag som analyseras. 

Eftersom avgränsningar gjorts till privata aktiebolag i Sverige används den modell som är anpassad efter 

denna typ av bolag, kallad Z’-scoremodellen. De andra Z-scoremodellerna är inte relevanta eftersom de 

                                                
24U. Lundahl, P-H. Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund, Studentlitteratur, 1999, s. 
38-45, 94-103 
25

U. Lundahl, P-H. Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund, Studentlitteratur, 1999, s. 
38-45, 94-103 
26

U. Lundahl, P-H. Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund, Studentlitteratur, 1999, s. 
131 
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är menade att mäta publika aktiebolags konkursbenägenhet och Z-värdet för bolag i så kallade 

tillväxtmarknader.27 

 

Ett nyckeltal inkluderat i Z´-scoremodellen är eget kapital. I Sverige är det tillåtet att sätta av pengar till 

obeskattade reserver. Vid beräknandet av totalt eget kapital har 73,3 % av de obeskattade reserverna 

också räknats med, där resterande delen av obeskattade reserver består av en latent skatteskuld. 

Skatteskulden är beräknad på en skattesats på 26,7 %. Det kallas även Justerat Eget Kapital. Valet att 

inkludera obeskattade reserver gjordes då det bedömdes vara av väsentlighet för företagets 

förmögenhet. Att bortse från de obeskattade reserverna anses därför missvisande för denna studie. 

 

De uppgifter från årsredovisningarna som uppsatsen har för avsikt att använda i modellen samt 

nyckeltalen är: 

 Omsättningstillgångar 

 Kortfristiga skulder 

 Totala tillgångar (Totalt kapital) 

 Balanserat resultat 

 EBIT 

 Justerat eget kapital 

 Försäljning 

 

För att testa sambandet mellan Z’-scoremodellen och nyckeltalen utfördes två χ2-tester. Data i χ2-tester 

är uppräkningar eller frekvenser och observationerna kan vara på nominalnivå eller högre. χ2-testets 

fördel är att det är applicerbart på en mängd olika typer av situationer där till exempel ett antal 

människor i ett urval faller in i olika kategorier.28 I denna studie används utfallen i de tre kategorierna Z’-

scoremodellen använder sig av mot utfallen i två möjliga kategorier för soliditeten och två för 

balanslikviditeten. 

 

                                                
27

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:euppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 241, 248 
28

A.D. Aczel, J. Sounderpandian. Complete Business Statistics, 6:euppl. Singapore, McGraw-Hill, 2006, s. 680 
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χ2-testet utförs genom att först skapa en noll-hypotes tillsammans med mothypotes. Sedan ställs de 

olika utfallen mot varandra i en sammansatt tabell. Utifrån tabellen räknas χ2-värden fram. Det räknas ut 

enligt formel 1. 

 

Formel 1. χ
2 

 

 

Efter det jämförs χ2-värdet mot en χ2-distrubutionskurva. Detta test kan sedan avgöra hur väl data 

stödjer en hypotes av distributionen från populationen.29 

 

För att stärka studien utfördes en telefonintervju med Krister Ahlersten från Upplysningscentralen AB 

(UC). UC arbetar med bland annat kreditupplysning och att ge stöd genom ett företags hela 

affärsprocess.30 UC har även utvecklat en modell som mäter ett företags överlevnadsförmåga samt för 

konkursstatistik över Sveriges företag.31 I och med detta ämnar intervjun att ge större förståelse för hur 

UC arbetar med frågor om konkursbenägenhet, UCs arbete med deras egen modell samt deras syn på 

Altmans modell. 

 

Intervjun utfördes i form av telefonintervju. Den var semistandardiserad eftersom den inte kan 

kategoriseras som varesig standardiserad eller ostandardiserad. Standardiserade intervjuer har 

förutbestämda frågeformuleringar i en bestämd ordning och i ostandardiserade intervjuer kan 

formuleringen och ordningsföljden bestämmas mera fritt. Intervjun som genomfördes varså kallad fri 

där respondenten fritt fick komponera sina svar.32 För att ta del av de frågor som ställdes under 

intervjun, se bilaga 1. 

 

2.2 Urval och urvalsmetod 

Populationen för undersökningen är svenska privata aktiebolag med en omsättning som överstiger 20 

miljoner SEK och som gått i konkurs åren 2008, 2009 eller 2010. Urvalet har begränsats till 100 bolag. 

                                                
29A.D. Aczel, J. Sounderpandian. Complete Business Statistics, 6:euppl. Singapore, McGraw-Hill, 2006, s. 680-681 
30

UC: Snabbfakta om UC AB 
31

UC: UC Risk Företag 
32

U. Lundahl, P-H. Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund, Studentlitteratur, 1999, s. 
38-45, 115-116 
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Slumpmässig urvalsmetod har använts för att ta ut företagen från populationen. Urvalet har gjorts 

genom styrda slumpmässiga urvalsmetoden33 där bolag valts ut slumpmässigt från en lista över 

populationen.  

 

Urvalet har tagits ut från en lista från Affärsdata enligt följande sökkriterier: 

Bolagsform: Aktiebolag 

Senaste bokslut: 2007/2008/2009 

Tingsrättskod: 20, 21, 22, 24, och 25 

Omsättning: >20 000tkr 

Sökresultatet gav totalt 595 aktiebolag, se urvalet på företagen i bilagorna två till sex. 

Urval från listan: startnummer 2, sedan var 6:e nummer. 

 

Det totala antalet urvalet blev 99 bolag. Om något av företagen uttagna för urval inte haft 

årsredovisningar från 2005, alternativt om Affärsdata inte haft alla de årsredovisningar undersökningen 

kräver, valdes nästa företag i listan istället. Ytterligare bortfall påträffades som då inte ersattes av nya 

bolag från populationen. Det slutliga urvalet blev 93 privata aktiebolag. 

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten mäter giltigheten på metoden som används och om uppsatsen mäter det den är menad att 

mäta.34 Uppsatsens validitet anses hög då undersökningens syfte är att testa Altmans modell på svenska 

företag för att se om den fungerar vilket också mäts genom att testa modellen på 93 företag. Således 

använder uppsatsen en kvantitativ metod för att utföra undersökningen vilket ger en hög validitet.  

 

Reliabiliteten svarar på om undersökningens resultat skulle vara den samma om den utförs igen vid en 

senare tidpunkt.35 Reliabiliteten på undersökningen kan bedömas som hög eftersom de data som 

använts är tagen från årsredovisningar och är konstanta för det utvalda företaget och år. 

 

                                                
33

J. Trost, Enkätboken, 3: uppl., Studentlitteratur, Polen, 2007, s. 35 
34

J. Trost, Enkätboken, 3:e uppl., Studentlitteratur, Polen, 2007, s. 65 
35

J. Trost, Enkätboken, 3:e uppl., Studentlitteratur, Polen, 2007, s. 64 
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3. Teori och modeller 

Teorikapitlet innehåller forskning kring konkurs och konkursbenägenhet. Altmans forskning kring 

konkursbenägenhet samt hans Z-scoremodell presenteras. Kapitlet tar också upp alternativa modeller till 

Altmans Z´-scoremodell vid beräkning av konkursbenägenhet samt tidigare forskning om konkurs och 

finansiell nöd. 

 

3.1 Altman och Z-scoremodellen 

3.1.1 Altmans bakgrund och forskning  

Enligt författarna Altman och Hotchkiss är många statistical credit scoring - modeller konstruerade på 

liknande sätt. Modellerna kombinerar en uppsättning av finansiella indikatorer samt i vissa fall inslag av 

ytterligare variabler för att försöka fånga kvalitativa element av kreditscoringprocessen. Z- 

scoremodellen är grundad på ett urval av ett antal konkursbelagda företag och ett antal verksamma 

företag för att sedan utveckla vilka nyckeltal som är avgörande vid en företagskonkurs. Koefficienterna 

eller vågmåtten räknas sedan fram för att bedöma vikten de olika nyckeltalen har vid en 

konkursbedömning. Vidare bestäms gränsvärdena för när ett företag är säkert, i gråzonen eller 

konkursbenäget.36 

 

Tidiga bidrag till förutsägning av konkursbenägenhet för företag i form av nyckeltalsanalyser gjordes av 

Beaver. Han gjorde univariata analyser av en mängd enstaka ”bankruptcy predictors” vilket banade 

vägför Altmans Z-scoremodell och andras multivariata analysmodeller. Beaver var skeptisk till 

multivariata modeller men Altman hävdade att Z-Scoremodellen skulle visa att det var oproblematiskt.37 

 

Z-Scoremodellen använder en statistisk teknik kallad Multiple Discriminant Analysis (MDA). Kortfattat 

går tekniken ut på att värdena delas in i två eller fler originalgrupper som definieras, till exempel 

man/kvinna eller konkurs/inte konkurs.  Dessa delas in på varsin sida av en standardlinje, se figur 2. 

Fördelen med denna teknik är att den målar upp hela profilen för de olika företagens gemensamma 

                                                
36

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 238. 
37

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 238. 
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karaktärsdrag. Vidare går det att se egenskaperna hos företagen i relation till varandra och hur de 

interagerar för att kunna utforma en träffsäker modell.38 

 

Figur 3. Exempel på användandet av Discriminant Analysis39 

 

 

3.1.2 Z’-scoremodellen 

Altman utvecklade den ordinarie Z-scoremodellen för att användas på amerikanska bolag och vilka han 

också använde som objekt för att ta fram modellen. Z´-scoremodellen är senare utvecklad med Z-

scoremodellen som bas.40 Modellerna för att beräkna om ett företag riskerar konkurs är alla uppbyggda 

på liknande sätt. Varje variabel (Xn) har ett vågmått framför sig i modellen. Detta mått väger upp 

nyckeltalets relevans inför det slutgiltiga Z-värdet. Värdena eller koefficienterna, som litteraturen kallar 

dem, blir olika beroende på vilken typ av företag modellen är utsedd att undersöka; publikt, privat eller 

tillväxtmarknad.41 

 

Altmans modell är ursprungligen utformad för att mäta publika företag som har aktier noterade på 

börsen. För att kunna applicera modellen på privata bolag har Altman ändrat modellen för att kunna 

mäta företag utan noterade aktier. Det nyckeltal som ändrats är X4då det inte är möjligt att få fram 

marknadsvärdet för egetkapital och därför används istället bokfört värde av eget kapital. Vidare 

                                                
38

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 239. 
39E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s.240 
40

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s.247 
41

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s.241 
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harvågmåtten framför varje nyckeltal också ändrats för att ge ett mer rättvisande resultat, då privata 

och publika bolag styrs på olika sätt. I och med att modellens vågmått justeratshar även gränsvärdet, för 

om företaget är konkursbenäget eller inte, ändrats. 

 

X1 – Rörelsekapital/Totala tillgångar 

X1 är ett mått på företagets likvida nettotillgångar i relation till den totala kapitaliseringen i företaget. 

Rörelsekapital definieras som skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.42 

 

X2 – Balanserat resultat/Totala tillgångar 

Balanserat resultat är den totala mängden återinvesterad vinst och/eller förluster för ett företag under 

hela livslängden. Måttet ska representera företagets ackumulerade lönsamhet. Vidare mäter 

förhållandet, Balanserat resultat/Totala tillgångar (BR/TT), företagets leverage. Företag med högt BR/TT-

tal finansierar sina tillgångar genom att behålla vinsten i företaget och har därmed inte samlat på sig 

höga skulder. Nyckeltalet belyser även företagets användning av antingen internt genererat kapital för 

tillväxt (lågriskkapital) eller OPM (other peoples money/högriskkapital).43 

 

X3 – EBIT/Totala tillgångar 

X3är ett mått på produktiviteten för ett företags tillgångar, oberoende skatte- eller leveragefaktorer. Då 

ett företags existens främst baseras på hur hög tillgångarnas avkastning är, blir detta nyckeltal mycket 

lämpligt för att studera kreditrisk. Altman och Hotchkisskommenterar manipulationsrisken involverad i 

att ha ett nyckeltal baserat på vinst men menar att det är minst lika pålitligt och förutsägande som 

vanligt använda kassaflödesmått.44 

 

 

 

 

 

 

                                                
42E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:euppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 242 
43

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:euppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 242 
44

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:euppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s.242 
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X4 – Bokfört eget kapital/Totalt kapital 

Måttet ska visa hur mycket företagets tillgångar kan minska i värde innan skulderna överstiger 

tillgångarna och företaget blir insolvent. Detta förhållande ger ett marknadsvärdesperspektiv som andra 

konkursstudier inte tar hänsyn till.45 

 

X5 – Nettoomsättning/Totala tillgångar 

X5 översätts till CapitalTurnover och är ett klassiskt förhållande som illustrerar den 

försäljningsgenererande kapaciteten för ett företags tillgångar. Alltså huruvida de tillgångar som 

företaget administrerar kan generera tillräckligt mycket försäljning. Nyckeltalet är enligt Altman och 

Hotchkiss unikt då det är det minst signifikanta av alla förhållanden men på grund av dess relation till 

andra variabler har förhållandet Nettoomsättning/Totala tillgångar en starkt bidragande effekt för det 

generella särskiljandet i modellen.46 

 

För att avgöra om företaget ärbenäget att gå i konkurs tar Altman fram gränsvärden för att tolka Z´-

värdet. Det finns tre intervall som visar på om företaget som granskas är i nöd, i en gråzon eller säkert. 

Dessa intervaller är baserade på de observationer som gjorts och räknats fram.47 

 

Formel 2. Z'-scoremodellen48 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
45

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 243 
46 E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & 
Sons, Inc., 2006, s. 243 
47E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 244 
48

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s.246 

Z´ > 2,90: Säker zon 
1,23 < Z´ < 2,90: Gråzon   
Z´ < 1,23: I nöd 
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3.1.3 Andra Z-scoremodeller  

Z-scoremodellen, vilken Altmans andra modeller utgår ifrån, är en modell konstruerad för att förutsäga 

konkursbenägenhet för publika företag, det vill säga företag som är registrerade på börsen. Skillnaden 

mellan denna modell och Z´-scoremodellen, som används i uppsatsen, är att variabeln X4 tar hänsyn till 

Marknadsvärdet på Eget kapital/Totala skulder (MEK/TS) istället för Eget kapital/Totalt kapital (EK/TK). 

En anledning till att denna modell inte går att använda på privata bolag är att marknadsvärdet på 

egetkapital inte går att ta fram för dessa bolag. Marknadsvärdet för eget kapital är den nuvarande 

aktiekursen multiplicerat med antal aktier. Även koefficienterna är olika då företagen agerar annorlunda 

beroende på typ av bolag som analyseras.49 

 

Altman har även skapat en modell för företag itillväxtmarknader, Z´´-scoremodellen. Denna modell är 

uppbyggd som de två andra men är omgjord så att nyckeltalet X5, Försäljning/Totala tillgångar (F/TT), är 

borttaget. Detta har, enligt Altman, gjorts för att minska branschpåverkan i modellen. För variabeln 

X4(TEK/TK) är samma nyckeltal som i Z´-scoremodellen. Detta eftersom det även för dessa bolag oftast 

inte finns något marknadsvärde på eget kapital. För denna modell är ytterligare en konstant tillagd för 

att kunna dra ner gränsvärdet till noll.50 

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Alternativa modeller för konkursförutsägning 

Neural Network Tool 

Det finns två saker som speciellt karaktäriserar Neural Network-metoden (NN-metoden) vilka är 

processfaktorer och sammankopplingar. Den typ av NN-metod som används för att mäta 

konkursbenägenheten i företag kallas ”Cascade-Correlation”. Detta är en matematisk algoritm som 

används för att hitta samband mellan insatta variabler och output-värdena för att på ett korrekt sätt 

kategorisera situationer. Nätverket hittar en perfekt karta över data som är insatta. NN-metoden kan 

generera bra resultat eftersom den består av och tolkar komplexa mönster.51 

 

 

                                                
49E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s.241 
50

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s.248 
51

P. K. Coars, L. F. Fant, Financial Management, Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network 
Tool, 22(3): Höst, 1993, s. 143-146 
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Expected Default Frequency-modellen  

Expected Default Frequency (EDF) Model är en modell som är utvecklad av företaget KMV för att 

tillämpas praktiskt och är framtagen för att användas på företag för kunders räkning. Modellens första 

antagande är att när ett företags marknadsvärde sjunker under en viss gräns i jämförelse med företagets 

skulder så kommer det inte längre kunna tillgodose sina skyldigheter. Vidare beräknar modellen vad 

företaget borde ha för tillväxt. Senare beräknas vad det förväntade värdet borde vara efter en viss given 

tid även medräknat standardavvikelsen för perioden. EDF-värdet bestäms i tre steg där första steget går 

ut på att bestämma marknadsvärdet och volatiliteten för företaget. Detta genom att härleda 

marknadsvärdet på företagets aktier, volatiliteten på företagets aktier samt det bokförda värdet på 

skulderna. I det andra steget räknas företagets default point (DP) fram genom att ta hänsyn till de 

tidpunkter som företaget måste betala sina skulder över tiden.  Vidare bestäms ett mått som 

representerar antalet standardavvikelser mellan det förväntade företagsvärdet och DP. Slutligen 

kartläggs en väg mellan ett företags distans till obestånd och ett mått för sannolikheten till obestånd 

baserat på tidigare företagsobservationer med liknande distans-till-obeståndsvärde.52 

 

Privata företag som inte har några aktievärden att ta hänsyn till kan därmed inte fastställa något 

marknadsvärde för företagets eget kapital. Istället används företagets direkt observerade egenskaper 

samt värden som baseras på liknande företag på marknaden.53Som nämnt tidigare antas det att ett 

företag är i obestånd då marknadsvärdet för företagets eget kapital sjunker under det bokförda värdet 

av dess skulder. Studier som KMV gjort visar dock på att gränsen för obestånd oftast är då ett företags 

marknadsvärde på eget kapitalär vid samma nivå som företagets kortfristiga skulder plus 50 % av de 

långfristiga skulderna. Det betyder att DP normalt är lägre än det tidigare antagandet.54 

 

EDF-modellen är baserad på nyckelantagandet att all relevant information för att förutsäga ett företags 

obestånd finns att hitta i marknadsvärdet på företagets tillgångar, DP och tillgångarnas volatilitet. 

                                                
52E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 252. 
53

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 254 
54

E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 255 
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Modellen går att applicera direkt på företag och enligt KMV anpassas den till branscholikheter, 

geografisk belägenhet och storlek på företaget etc.55 

 

Gamblers Ruin Model 

Gamblers Ruin Model (GRM) av Willcox är ämnad för att förutse företags konkursbenägenhet. Den är 

baserad på företags kassaflöde och tar hänsyn till de likvida tillgångarna och betalningsförmågan hos 

företaget som undersöks. Willcoxs modell tar hänsyn till följande två nyckelfaktorer:  

 

(1) ”Adjusted cash position”: 

 

Formel 3. Adjusted Cash Position 

 

 

(2) ”Adjusted cash flow”: 

 

Formel 4. Adjusted Cash Flow 

 

 

GRM har ett X-värde som antingen är högre eller lägre än noll. Har företaget som undersöks ett X-värde 

högre än noll är det friskt och riskerar inte konkurs enligt Willcox. Underförstått gäller det motsatta att 

företag som har ett värde under noll bedöms som konkursbenägna.56 Ett sjunkande X-värde kan betyda 

att ett företag är på väg mot insolvens men kan också betyda att företaget expanderar. Företaget bör då 

även visa ett positivt aktiemarknadsresultat.57 

 

3.2.2 Avsiktliga konkurser och kriminella handlingar 

Den amerikanska Bankruptcy Code, som reglerar konkurser i USA, skiljer på frivillig konkurs som är 

initierad av gäldenären och ofrivillig konkurs initierad av borgenären. Däremot är all annan klassificering 

öppen för tolkning. Det finns olika anledningar till att gäldenären eller borgenären initierar konkurs för 

                                                
55E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, 
Inc., 2006, s. 255 
56

Steven Katz, Steven Lilien, Bert Nelson, Stock Market Behavior around Bankruptcy Model Distress and Recovery 
Predictions, Financial Analysts Journal, Vol. 41, Nr. 1, Jan. - Feb., 1985, s.71 
57

 Steven Katz, Steven Lilien, Bert Nelson, Stock Market Behavior around Bankruptcy Model Distress and Recovery 
Predictions, Financial Analysts Journal, Vol. 41, Nr. 1, Jan. - Feb., 1985, s. 73 
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egen vinning. Det som ofta anses vara anledningen till konkurs initierad av gäldenären för egen 

vinningärför att avhjälpaettstörre problem exempelvis ettofördelaktigtavtal eller ett produktansvar som 

företaget ansvarar för. Det finns exempel på bolag som försatts i konkurs där den misstänkta 

anledningen till konkursen var att bryta ofördelaktiga anställningsavtal. Det har senare lagstiftatsmot 

den typen av strategisk konkurssättning för att skyddaanställda. En borgenär kan också finna anledning 

att initiera konkurs för att skydda en viss fordran på bekostnaden av andra borgenärer.58 

 

En stor del av den strategiska konkursen är tidpunkten för ansökan om konkurs. Ett rationellt företag 

skulle försöka undvika konkurs. Om däremot konkursen är oundviklig är en snabb reaktion fördelaktig. 

Vidare kan ensen konkursansökan vara misslyckade försök från ledningens sida att undvika konkurs. Det 

representerar optimistiskt handlingssätt och är inte ett försök till att bevara förmögenheten i 

företaget.59 

  

Det finns ännu en klassificering där ledningen i företaget eller andra inblandade i företagets verksamhet 

begått brottsliga handlingar som resulterar i konkurs för företaget. Att kriminella använder sig av 

konkurser för ekonomiska brott kan vara ett stort problem för samhället. 

Enligtundersökningarförekommer ekonomiska brott i en stor andel av konkurser. Det är endast en liten 

del av konkurser som är helt rena även om den större delen där brottslighet är inblandad kan bestå av 

både avsiktliga och oavsiktliga brott.60 

 

Ett företag försätts i konkurs då förfallna skulder inte kan betalas och om obeståndet ej är tillfälligt. 

Konkursborgenärer ska ha lika rätt över de tillgångar som säljs av i det konkursbelagda företaget i 

enlighet med vad borgenärerna har för fodringar. I praktiken fördelas endast en liten del av tillgångarna 

på detta sätt och resten tilldelas borgenärer som har särskild eller allmän förmånsrätt. 

Förmånsrättslagen bestämmer i vilken turordning som borgenärerna får sina fordringar. Som prioriterad 

                                                
58W.N. Moulton, H. Thomas. Strategic Management Journal. Bankruptcy as a Deliberate Strategy: Theoretical 
Considerations And Empirical Evidence. 14(2). Feb., 1993, s.127-128 
56

W.N. Moulton, H. Thomas. Strategic Management Journal. Bankruptcy as a Deliberate Strategy: Theoretical 
Considerations And Empirical Evidence. 14(2). Feb., 1993, s.127-128 
60

K. Gratzer, Konkurs och kriminalitet i ett jämförande perspektiv under 1900-talet. i L. Appelgren, H. Sjögren, 
Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt, Sverige, Gidlunds Förlag, 2001, s. 245 
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fordringsägare har denna förtur i att få tillbaka fodringarna. De som oftast inte får tillbaka någonting är 

de oprioriterade fordringsägarna.61 

 

I många konkursfall finns nästan inga tillgångar kvar. Detta kallas fattigkonkurs och inträffar då det inte 

finns tillgångar att avveckla för att komma åt kapital för fordringsägaren och konkursen avskrivs.62 Den 

rådande konkurslagstiftningen säger att en konkurs kan avslutas utav tre anledningar: (1) avskrivning på 

grund av bristande tillgångar, (2) utdelning och (3) företagsrekonstruktion.63 

 

Faktorerna som upplevs som de största orsakerna till konkurs, bedöms enligt forskningen vara 

ledningens brist på kunskap, erfarenhet och kompetens.64 En vanlig typ av brottslighet vid en konkurs är 

så kallade borgenärsbrott. Detta är till exempel när ett företag som är i obestånd antingen skänker bort 

eller säljer tillgångar väldigt billigt. Detta gör att när företaget väl går i konkurs riskerar borgenärerna att 

inte få tillbaka lika stor del av det investerade kapitalet. Vidare är det också brottsligt att inte uppge 

tillgångar som finns i bolaget eller att hitta på en skuld som inte finns. Andra exempel på brott förenat 

med konkurser är: 

 Oredlighet mot borgenär via så kalladskalbolagshantering. Detta är i korthet när ett företag i 

nöd plundras på sina tillgångar och leds av en så kallad ”målvakt”. 

 Vårdslöshet mot borgenär innebär i princip samma sak som oredlighet mot borgenär men detta 

brott är inte avsiktligt utan beror istället på oaktsamhet.  

 Mannamån mot borgenär är när gäldenären favoriserar någon fordringsägare och prioriterar 

denna före andra som står före i ordningen att få betalt. 

 Bokföringsbrott avser att företaget inte uppfyller sina bokföringsskyldigheter. Detta brott är det 

vanligaste bland ekobrott. 65 

 

                                                
61K. Gratzer, Konkurs och kriminalitet i ett jämförande perspektiv under 1900-talet. i L. Appelgren, H. Sjögren, 
Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt, Sverige, Gidlunds Förlag, 2001, s. 234 
62

K. Gratzer, Konkurs och kriminalitet i ett jämförande perspektiv under 1900-talet. i L. Appelgren, H. Sjögren, 
Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt, Sverige, Gidlunds Förlag, 2001, s. 240 
63K. Gratzer, Konkurs och kriminalitet i ett jämförande perspektiv under 1900-talet. i L. Appelgren, H. Sjögren, 
Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt, Sverige, Gidlunds Förlag, 2001, s. 235 
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 K. Gratzer, Konkurs och kriminalitet i ett jämförande perspektiv under 1900-talet. i L. Appelgren, H. Sjögren, 
Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt, Sverige, Gidlunds Förlag, 2001, s. 245 
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Svenska ekobrottsmyndigheten startade år 1994 ett projekt för att motverka ekonomiskbrottslighet 

(ekobrott) genom konkurser, kallat RUBICON. Projektet går ut på att utveckla rutinerna för det operativa 

arbetet kring bland annat åtal för ekonomisk brottslighet samt konkursförvaltarens roll i en konkurs. 

Ekobrottsmyndigheten skriver i en promemoria från 2005 att konkursförvaltaren har en viktig roll i att 

utreda om gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot borgenären. Detta samarbete mellan förvaltare 

och åklagare är viktigt att effektivisera och upprätthålla samt är vad som menas med att utveckla det 

operativa arbetet. Det har i och med detta projekt upprättats någonting som kallas RUBICON - 

konceptet. Detta koncept innebär att hela tiden se över arbetet kring hur kriminella konkurser hanteras 

och hur samarbetet mellan de olika inblandade organen kan effektiviseras.66 

 

3.2.3 Konkurser i  olika länder 

Regleringen kring konkurser ser olika ut runt om i världen. USAs konkursregler är mycket vänligare mot 

låntagarna (företagen) än i andra länder i världen. I länder som Sverige är regleringen mycket vänligare 

mot långivarna.67 

 

3.2.4 Likviditet och kassaflödesanalys 

I och med att likviditeten är viktigt för företag har kassaflödesanalysen blivit mer uppmärksammad de 

senaste åren. Den har blivit viktigare när det gäller att analysera företagen då in- och utbetalningar, som 

är basen till kassaflödesanalysen, är mer objektiva än balansräkningen och resultaträkningen. In- och 

utbetalningar är datumspecifika och periodiseras inte. Kassaflödesanalysen visar på aktiviteter som inte 

kan ses i resultaträkningen och visar om företaget har tillräcklig likviditet för att täcka periodens skulder 

vilket inte kan ses i balansräkningen.68 

 

Forskning visar att kassaflödesanalyskomponenter kan vara en bidragande faktor för att bättre 

säkerställa en konkursförutsägning. Vid en undersökning som gjorts har forskare jämfört vanligt 

förekommande nyckeltal med kassaflödesanalyskomponenter. De har studerat signifikansnivån hos 

nyckeltalen och nyckeltalskomponenterna för att se huruvida det går att se en förbättring i 

träffsäkerheten för att förutse en konkurs. Slutsatsen som läggs fram är att de nyckeltal som innehåller 

                                                
66 Ekobrottsmyndigheten: RUBICON 
67

 E. I. Altman, E. Hotchkiss. Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3:e uppl. Hoboken, NJ, John Wiley & 
Sons, Inc., 2006, s. 55-56 
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 S. Sundgren, H. Nilsson, S. Nilsson. Internationell redovisning, Teori och praxis. 2:a uppl. Lund, Studentlitteratur, 
2009, s. 323 (Dessa sidor är skrivna av Ann-Christin Häggqvist) 
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eller tar hänsyn till kassaflödesanalyskomponenter visar bättre träffsäkerhet vid konkursförutsägning. 

Den undersökningen framför också att kassaflödeskomponenternas betydelse kan skifta tillsammans 

med de rådande ekonomiska, politiska och samhällsrelaterade förhållanden.69 

 

3.2.5 Kritik mot Altmans Z-scoremodell  

Generaliserbarheten i Altmans modell har tidigare testats. Kritik finns mot Linear Discriminant Analysis 

(LDA) men vid närmare analyser visar det sig inte finnas signifikant skillnad mellan kvadratiska och linjära 

Discriminant Analysis-modeller.70 

 

Altman ger själv kritik mot sin modell och säger att den fungerar i egenskap av en generell modell men 

erkänner att modeller som inriktar sig mot speciella branscher fungerar bättre vid förutsägelse av 

finansiell nöd i målbranschen.71 

 

Problemet med Discriminant Analysis (DA) som ett verktyg för kreditbedömning är att den är baserad på 

objekt som redan anses kreditvärdiga men har för avsikt att utvärdera objekt som ansöker om och inte 

har kreditvärdighet. DA har därmed fått kritiken att den är subjektiv vid bedömning av 

kreditbenägenhet. Kategoriseringsfrågan är också en del av den subjektiva kritiken då 

bedömningsfrågan är svår för specialfall som saknar klar kategori. Det visar sig dock genom tester att DA 

är överlägsen slumpen när det gäller att få ner kostnader för missbedömning av objektens kategori.72 

 

Anhängare av Neural Network Tool (NN-tool) kritiserar även Multiple discriminant analysis (MDA) som 

Altmans modell är baserad på. Det första är att MDA-metoden får ett linjärt resultat. Det innebär att ett 

företag kan få ett värde över eller under denna linje som då visar på god hälsa eller ohälsa. Det andra är 

att nyckeltalen behandlas som helt skilda från varandra och inte visar förhållandet mellan dem. MDA 
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och NN-tool ger dock samma resultat då de inmatade variablerna är linjärt avskiljbara. Däremot kan NN-

metoden generera bättre resultat då det är komplexa mönster.73 

 

3.3 Nyckeltal 

3.3.1 Nyckeltal och nyckeltalsanalys  

Glezakos, Mylonakis och Oikonomou hävdar i en forskningsartikel att discrimant analysis - modeller 

utgår ifrån hög validiteten i vissa antaganden. Vidare menar Glezakos et al. att detta är fundamentalt för 

att en modell som är baserad på DA ska fungera bra. Ett antagande är till exempel att sannolikheten för 

ett företag att gå i konkurs är lika stor som att det företaget är hälsosamt. Vidare utformas en modell 

som består av finansiella nyckletal vilken har för avsikt att förutspå konkursbenägenhet hos företag. 

Glezakos, Mylonakis och Oikonomou menar också att det är viktigt vilka individuella nyckeltal som 

används i modellen för att den ska utformas optimalt. Nyckeltalen som speglar likviditet framställs som 

de viktigaste vid förutsägning av konkurs.74  

 

Urvalet för undersökningen i artikeln bestod av 20 företag som gått i konkurs och 40 verksamma 

företag, alla verksamma på Atenbörsen. Den utfördes genom att komponera en modell bestående av 

olika finansiella nyckeltal som används i tidigare modeller för att förutse konkurs, bland andra Altmans 

tidigare forskning.  Artikelns resultat visar att felmarginalen i den konstruerade modellen, för 

konkurssatta företag, var upp till 40 %.75 

 

Analys av nyckeltal utgör en grund för att göra prognoser om ett företags framtida prestation. 

Nyckeltalen kan vara användbara på många olika områden i en verksamhet, bland annat värdering av 

företag och den framtida finansiella ställningen. Nyckeltalen kan även visa på framgång över tid men 

också i jämförelse med andra företag inom samma bransch.76 Nyckeltal används för så väl internt bruk 

som externt. Internt kan de hjälpa till vid till exempel ledningsbeslut och externt huruvida det är värt att 

                                                
73P. K. Coars, L. F.Fant,Financial Management, Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network Tool, 
22(3): Höst, 1993: s. 142-143 
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No. 3. 2010, 
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No. 3. 2010, 
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Thomson South-Western, Mason, Ohio, 2004, s. 5-1 



 
 23 

investera i ett bolag. Dessa nyckeltal, som ligger till grund för analysen, består av olika tal som kan vara 

både enkla tal eller relationstal som visar på ett förhållande mellan olika tal. Detta förhållande anges 

oftast i procent.77 

 

Det finns hundratals nyckeltal där ett fåtal har visat sig vara av vikt vid analys av ett företags 

konkursbenägenhet. 34 nyckeltal visat sig vara signifikanta vid mätningar av konkursbenägenhet. En 

studie av Chen och Shimerda visar på att för att få en relevant analys ska ett nyckeltal från olika grupper 

väljas ut. Finns två nyckeltal från samma gruppering förstör det korrelationen. Den studien menar att 

det oöverträffliga nyckeltalet inte hittats och att en kombination av dem fortfarande finns att hitta.78 

Soliditet och balanslikviditet är finansiella nyckeltal som tas ut från balansräkningen och är båda en form 

av mått på betalningsförmåga.79 

 

3.3.2 Soliditet  

Soliditeten visar ägarnas kapitalinsats av det totala kapitalet. Den visar även på företagets förmåga att 

på lång sikt betala sina skulder.80 En mer riskabel verksamhet kräver högre soliditet för att kunna motstå 

förluster enstaka år och därför finns inget exakt börvärde för soliditeten. Problem med beräkningen av 

soliditet är att de görs på bokförda värden och inte marknadsvärden.81 Soliditeten beräknas enligt 

formel 5 nedan. 

 

Formel5.Soliditet 

 

 

Börvärde = 35% (0,35)82 
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3.3.3 Balanslikviditet  

Balanslikviditeten har för avsikt att mäta ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder och 

visar på dess kortsiktiga betalningsförmåga.83Den mäter alltså företagets kortsiktiga likviditet. Även om 

förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är 1 (100%), kan företaget få 

likviditetsproblem när några av dessa tillgångar är svåra att likvidera.84Balanslikviditeten beräknas enligt 

formel 6 nedan. 

 

Formel 6. Balanslikviditet 

 

 

Börvärde =150% (1,50)85 
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4. Empiri 

I empirikapitlet redovisas resultatet av det data som tagits fram ur årsredovisningarna för de utvalda 

företagen åren 2005 till 2009. Data har använts för att få fram Z’-värden, soliditeten och 

balanslikviditeten hos urvalet. Vidare har χ
2-testutförts för att testa sambandet mellan de olika 

nyckeltalen. Till sist presenteras en sammanfattning av den intervju som utförts tillsammans med UC. 

 

4.1 Z’ medel- och medianvärde över åren 

I figur 4 presenteras Z’-värdets medelvärde de studerade åren. Z’-värdets medelvärde minskade de 

första tre åren men ökade rejält de senare två åren. Vid beräkning av medelvärdet har alla företag i 

stickprovet funnits med, med undantag för år 2008 och 2009 då flertalet företag gått i konkurs under 

dessa år och därför inte upprättade någon årsredovisning för dessa år. Inga extremvärden har tagits 

bort. Figuren visar också Z’-värdets medianvärde under samma år. Medianvärdet minskade för varje 

studerat år med undantag för 2008 där det ökade i jämförelse med föregående år. Vad resultatet vid 

granskning av medianvärdet visar är en jämn fördelning över åren. 

 
Figur 4. Z'-värden 

 

För sammanställd tabell av alla Z’-värden samt tabell över medelvärde och medianvärde, se bilaga 2. 
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4.2 Soliditetens medelvärde över åren 

I figur 5 visas soliditetens medelvärde över tiden. För vardera studerat år har ett medelvärde för alla 

företag i urvalet tagits fram. Soliditeten har sjunkit för varje år som gått med undantag för år 2006 där 

den gick upp från 13% till 14%. Soliditetens medelvärde ligger långt under börvärdetpå35% varje 

studerat år. År 2009 var soliditeten näst intill noll. 

 
Figur 5. Soliditetens medelvärde 

 

För sammanställd tabell av soliditeten, se bilaga 3. 

 

4.3 Balanslikviditetens medelvärde över åren 

I figur 6 presenteras medelvärdet för balanslikviditeten. För vardera studerat år har ett medelvärde för 

alla företag i urvalet tagits fram. I figuren presenteras de olika medelvärdena över tiden. 

Balanslikviditeten sjönk för varje studerat år. Det har i snitt minskat med 0,045 per år ju närmare 

konkurs företaget befunnit sig. Balanslikviditetens medelvärde ligger dock långt under börvärdet på 

150% (1,50) varje studerat år. 
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Figur 6. Balanslikviditetens medelvärde 

 

För sammanställd tabell av balanslikviditeten, se bilaga 3. 

 

4.4 Årlig förändring av Z’-värdet 

Figur 7 visar den årliga förändringen av Z’-värdet. Endast från år 2006 till 2007 gick Z’-värdets 

medelvärde ner. De övriga åren var förändringen positiv. 

 
Figur 7. Årlig förändring av Z'-värdet 

 

För sammanställd tabell av alla företagens årliga förändring av Z’-värdet, se bilaga 4. 
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4.5 Årlig förändring av soliditeten 

Figur 8 presenterar den årliga förändringen av soliditeten. Soliditetens förändring var negativ de 

studerade åren förutom mellan 2005 och 2006 där den ökade med en procent. 

 
Figur 8. Årlig förändring av soliditeten 

 

För sammanställd tabell av alla företagens årliga förändring av soliditeten, se bilaga 5. 

 

4.6 Årlig förändring av balanslikviditeten 

I figur 9 ovan presenteras den årliga förändringen av balanslikviditeten. Balanslikviditetens förändring 

var negativ alla åren. Den procentuella minskningen var mellan -4% och -13% varje år 

 

Figur 9. Årlig förändring av balanslikviditeten 

 

För sammanställd tabell av alla företagens årliga förändring av balanslikviditeten, se bilaga 6. 
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4.7 Z’-värdet för företagens sista årsredovisningar 

Tabell 1. Z'-värdet sista fullständiga verksamhetsåret 

Z’-värde Beskrivning Antal företag Procent 

>2,9 Säkra 44 47% 

1,23-2,90 Gråzon 39 42% 

<1,23 I nöd 10 11% 

För sammanställd tabell av alla Z’-värden, se bilaga 2. 

 

Vid en sammanställning av Z’-värdet vid företagens sista årsredovisning, företagets sista hela 

verksamhetsår, framgår det att en klar majoritet av företagen befannsig i kategorin säkra eller gråzon 

vid tillfället för deras sista bokslut. Endast elva procent av dem bedömdes vara i finansiell nöd. Tabell 1 

visar också i vilken av de tre kategorierna företagen befann sig vid tillfället för deras sista årsredovisning 

innan konkurs. 53% av företagen var befann sig i finansiell nöd eller var i gråzonen. 

 

4.8 Soliditeten vid företagets sista bokslut 

Tabell 2 presenterar företagens soliditet beräknad från deras sista årsredovisning, den årsredovisning 

som var den sista att upprättas innan företaget gick i konkurs. Näst intill alla, 97%, av företagens 

soliditet låg under börvärdet på 35% vid deras sista bokslut. Endast tre av de undersökta företagen hade 

en soliditet som översteg börvärdet vid det mätta tillfället. 

 
Tabell 2. Soliditeten sista fullständiga verksamhetsåret 

Soliditet Beskrivning Antal företag Procent 

≥35% Över eller lika 

med börvärde 

3 3% 

<35% Under börvärde 90 97% 

För sammanställd tabell av alla företagens enskilda soliditet, se bilaga 3. 

 

4.9 Balanslikviditeten vid företagets sista bokslut 

Tabell 3 presenterar företagens balanslikviditet i deras sista årsredovisning, den årsredovisning som var 

den sista att upprättas innan företaget gick i konkurs. En övervägande majoritet, 87 % av företags 

balanslikviditet låg under börvärdetpå 150 % vid deras sista bokslut. 
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Tabell 3. Balanslikviditeten sista fullständiga verksamhetsåret 

Balanslikviditet Beskrivning Antal företag Procent 

≥150% Över eller lika  

med börvärdet 

12 13% 

<150% Under börvärde 81 87% 

För sammanställd tabell av alla företagens enskilda balanslikviditet, se bilaga 3. 

 

4.10 Sambandstest 

χ2-testerhar utförts mellan de olika nyckeltalen och Z’-värdet för att se om det finns någon typ av 

samband mellan dem. De två tester som utförts är Z’-värdet mot soliditeten samt Z’-värdet mot 

balanslikviditeten. 

 

4.10.1 χ2-test av Z’-värde och soliditet  

H0 = Inget samband finns mellan Z’-värdet och soliditeten 

H1 = Samband finns mellan Z’-värdet och soliditeten 

 

Tabell 4. χ2-test, Z’-värde och soliditet 

  

Z'värdet 

  

Säkra Gråzon I nöd Totalt 

Soliditet 

Över börvärde 2 0 1 3 

Under 

börvärde 42 39 9 
90 

 

Totalt 44 39 10 93 

  

 

Z'värdet 

  

Säkra Gråzon I nöd Totalt 

Soliditet 

Över börvärde 1,42 1,26 0,32 3 

Under 

börvärde 42,58 37,74 9,68 
90 

 

Totalt 44 39 10 93 
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Z'värdet 

  

Säkra Gråzon I nöd Totalt 

Soliditet 

Över börvärde 0,24 1,26 1,45 3 

Under 

börvärde 0,01 0,04 0,05 
90 

 

Totalt 44 39 10 93 

 

χ2 = 3,05 

 

Frihetgrader = (r-1) * (k-1) = (2-1) * (3-1) = 2 

 

Figur 10. Normalfördelningen av hypotesprövning: Z'-värdet och soliditeten 

 

H0 kan behållas på 5%-nivån och inget signifikant samband finns mellan Z’-värdet och soliditeten. 

 

4.10.2 χ2-test av Z’-värde och balanslikviditet  

H0 = Inget samband finns mellan Z’-värdet och balanslikviditet 

H1 = Samband finns mellan Z’-värdet och balanslikviditet 
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Tabell 5. χ2-test, Z’-värde och balanslikviditet 

  

Z'värdet 

  

Säkra Gråzon I nöd Totalt 

Balans-  

likviditet 

Över börvärde 7 4 1 12 

Under 

börvärde 37 35 9 
81 

 

Totalt 44 39 10 93 

      

  

Z'värdet 

  

Säkra Gråzon I nöd Totalt 

Balans-  

likviditet 

Över börvärde 5,68 5,03 1,29 12 

Under 

börvärde 38,32 33,97 8,71 
81 

 

Totalt 44 39 10 93 

      

  

 

Z'värdet 

  

Säkra Gråzon I nöd Totalt 

Balans-  

likviditet 

Över börvärde 0,31 0,21 0,07 12 

Under 

börvärde 0,05 0,03 0,01 
81 

 

Totalt 44 39 10 93 

 

χ2 = 0,68 

 

Frihetgrader = (r-1) * (k-1)= (2-1) * (3-1)= 2 
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Figur 11. Normalfördelningen av hypotesprövning: Z'-värdet och balanslikviditeten 

 

H0 kan behållas på 5 %-nivån och inget signifikant samband finns mellan Z’-värdet och balanslikviditeten. 

 

4.11 Utdrag ur Z’-värden, extremvärden 

Nedan har företag vars Z’-värde varit över 10 tagits ut för en mer ingående översikt över nyckeltalen i 

modellen. 

 

4.11.1 Undersökningsföretag A  

Tabell 6. Företag A, Nyckeltalen i Z'-modellen 

      

 

Omsättnings

tillgångar 

Kortfristiga 

skulder 

Rörelse

kapital 

Totala 

tillgångar Bal. vinst EBIT 

Totalt 

EK Försäljning 

Z'-

värde 

2005 1952 1864 88 2372 7 -166 148 11253 4,57 

2006 1432 1511 -79 1747 -9 38 186 18143 10,44 

2007 884 211 673 894 429 -438 148 20621 22,51 

2008 724 289 435 737 -9 -538 50 30980 40,12 

 

Företag A bedriver handel av bilar, båtar och motorcyklar. Företag A har vid olika tillfällen negativt 

rörelsekapital, balanserad vinst och vid tre av fyra studerade år också negativt rörelseresultat. Vidare 

har aktieägarna tillskjutit kapital till företaget på 150 000kr år 2005. Vid slutet av år 2007 uppgick detta 

kapital till 550 000kr. Vid slutet av år 2008 uppgick aktieägartillskottet till 995 000kr. 
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4.11.2 Undersökningsföretag B  

Tabell 7. Företag B, Nyckeltalen i Z'-modellen 

 

Omsättnings

tillgångar 

Kortfristiga  

skulder 

Rörelse

kapital 

Totala 

tillgångar 

Bal. 

vinst EBIT 

Totala 

EK Försäljning 

Z'-

värde 

2005 1687 1951 -264 2121 -38 15 66 54537 25,59 

2006 1400 1080 320 1825 -54 281 312 58634 32,71 

2007 1644 1848 -204 2266 130 -163 50 58009 25,32 

2008 1478 1160 318 1896 -70 273 277 62517 33,50 

2009 1414 1584 -170 1597 -581 -554 -92 54913 32,83 

 

Företag B har höga Z’-värden som alla åren kategoriseras i zonen säkra. Företaget har flera nyckeltal som 

är negativa under alla år i rörelsekapital, balanserad vinst, rörelseresultat och eget kapital. Dock har 

företaget en stor försäljning varje år. Företag B bedriver bensinstationsrörelse med servicebutik, 

släpvagnsuthyrning och biltvättanläggning. 

 

4.11.3 Undersökningsföretag C  

Tabell 8. Företag C, Nyckeltalen i Z'-modellen 

      

 

Omsättnings

tillgångar 

Kortfristiga  

skulder 

Rörelse

kapital 

Totala 

tillgångar 

Bal. 

vinst EBIT 

Totala 

EK Försäljning 

Z'-

värde 

2005 20850 14797 6053 20850 3844 15445 5578 273642 15,88 

2006 22193 17051 5142 23189 3887 17376 5663 274259 14,54 

2007 15684 12233 3451 16590 3972 -3791 4357 161071 9,44 

2008 36248 32726 3522 37114 3997 1348 4388 163182 4,71 

2009 16691 12876 3815 17291 4028 -5347 4415 270322 15,10 

 

Företag C bedriver konsultation och utbildningsverksamhet inom databranschen och försäljning av 

datorer. I årsredovisningen påpekar företaget själva att den rådande konjunkturen påverkar företaget 

negativt och att framtiden för företaget därför är oviss. 
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4.11.4 Undersökningsföretag D  

Tabell 9. Företag D, Nyckeltalen i Z'-modellen 

 

Omsättnings

tillgångar 

Kortfristiga 

skulder 

Rörelse

kapital 

Totala 

tillgångar 

Bal. 

vinst EBIT 

Totala 

EK Försäljning 

Z'-

värde 

2005 549 417 132 556 -14 41 118 15012 27,41 

2006 697 368 329 702 18 53 147 17871 26,09 

2007 811 451 360 814 40 25 163 20156 25,25 

2008 819 394 425 820 63 47 226 22900 28,60 

2009 916 475 441 921 126 27 246 23707 26,35 

 

Företag D bedriver resebyråverksamhet med Kroatien som specialitet. 

 

4.12 Sammanställning av intervju 

Intervjun utfördes den 21 december 2010. Den intervjuade var Krister Ahlersten PhD, modellutvecklare 

på UC AB. Intervjun är sammanställd utifrån Ahlerstens svar, inga reflektioner eller kommentarer från 

författarna förekommer i detta kapitel.  

 

Krister Ahlersten berättar att han tidigare hört talas om Altmans modell och ser den som en föregångare 

till de moderna metoderna som används idag. Han har därför aldrig heller arbetat med modellen i och 

med att det finns mer utvecklade modeller idag. Altmans modell bygger på variabler endast från 

årsredovisningar medan modellerna idag och UCs modell tar hänsyn till betydligt fler variabler, även 

faktorer som inte är tagna från årsredovisningarna, till exempel om företaget har 

betalningsanmärkningar och hur styrelsen ser ut. UCs modell lägger inte vikt på någon specifik variabel 

utan allt räknas med. Deras variabler kan uppdateras mycket oftare än de som framkommer i 

årsredovisningarna som endast kommer ut en gång om året. UC uppdaterar alltså variablerna 

kontinuerligt, så fort informationen blir offentlig. Endast vid stora marknadsförändringar skulle det 

komma på tal att helt bygga upp en ny modell då det är väldigt omfattande arbete. 

 

Ett problem med att använda årsredovisningar är att de inte är speciellt aktuella när de väl blir 

offentliga. Ett företag släpper oftast sin redovisning ett halvår efter det räkenskapsår den avser. Detta 

gör också att det blir svårt att räkna med konjunkturer vid beräkning av konkursbenägenhet. Den 

senaste krisen började 2008 och påverkade företagen 2009 vilket inte blir offentligt förrän 
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årsredovisningen släpps, sommaren 2010. Det blir då relativt gammal information. Om företagen går i 

konkurs i och med en kris har de gått i konkurs innan det skulle synas i årsredovisningen. Vid moderna 

creditscoring-modeller läggs ingen större vikt vid specifika variabler utan ett värde räknas fram där alla 

variabler har sin funktion i modellen.  

 

På frågan om börsens utveckling i exempelvis USA har någon påverkan på UCs modell svarar Ahlersten 

att det är svårt att svara på om dessa typer av variabler från (som i exemplet) USA har någon inverkan 

då trots att västvärldens börser är väldigt korrelerade så är det inte allt från USA som spiller över till 

Sverige. Börsens värderingar härstammar från skattningar om den framtida konjunkturen samt framtida 

ekonomiska förhållanden från olika aktörer. Det finns inget förklaringsvärde mellan börsens tillstånd och 

BNP. En mer rättvisbild skulle vara att observera lutningen på avkastningskurvan, det vill säga att ta 

avkastningen på långa obligationer (10 år) minus avkastningen på korta statsskuldsväxlar (3 månader). 

Är resultatet negativtså att kurvan pekar neråt brukar det vara en ganska bra indikation för en framtida 

lågkonjunktur. Dock är det svårt att förutsäga tidshorisonten för konjunktursskiftet. 

 

UCs modell mäter ett företags sannolikhet för obestånd, där konkurs är en typ av obestånd. De har inte i 

sig en felmarginal då deras modell inte klassificerar på samma sätt som Altmans modell gör. UC 

använder sig dock av en snittnivå som räknas fram och bygger på verkligheten. När de väl får utfallet 

brukar det procentuellt endast skilja på några hundradelar. UCs beräkningar är bland de bästa i världen. 

Ahlersten påpekar dock att detta är på grund av att det finns bättre förutsättningar i Sverige då väldigt 

mycket information är offentlig. I andra länder är information sekretessbelagt till en högre grad. Det kan 

vara ett resultat av kulturskillnader som finns mellan länder där det svenska samhället bedöms mer 

öppet. 

 

Ahlersten förklarar att Altmans modell placerar företag i tre olika kategorier medan UCs modell 

använder sig av en riskklassindelning mellan ett och fem, där fem är bäst. Om företaget hamnar i klassen 

tre, fyra eller fem är det bra. Däremot är det ett stort steg ner till klass två, och sedan ett, som är 

betydligt sämre. Alla företag klassas dock inte, till exempel statliga bolag som inte anses ha någon risk. 

 

UC analyserar endast företag på den svenska marknaden men använder ändå betydligt fler indelningar 

än Altmans modellkatogorier med avseende på vilken sorts företag som analyseras. Ahlersten påpekar 

även att det är en nödvändighet att separera efter typ av företag och bransch för att kunna göra en 
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rättvis bedömning. Han nämner att det givetvis är skillnad på vilka regler som gäller för olika typer av 

företag. Det finns även olika nivåer av informationstillgång för företag. Till exempel har publika bolag en 

viss skyldighet att tillhandahålla information till sina investerare medan ett mindre privat företag endast 

måste skicka in ett bokslut en gång om året. Dessa små företag är nästan osynliga. 

 

Ahlersten känner inte till forskningen om att en stor del av alla konkurser beror på kriminella handlingar. 

Däremot berättar han att bokföringsbrott ofta är en effekt av att företaget är i obestånd. Brottet är då 

inte orsaken till konkursen utan tvärtom. En företagare kan se det som oviktigt att skicka in sitt bokslut 

när företaget är i obestånd och se det som viktigare att försöka rädda företaget. Dock tar UCs modell 

hänsyn till liknande saker i sin beräkning, Exempel på sådant som kan ses som varningssignaler är att en 

företagare använder konkurser som affärsidé. 

 

Sammanfattningsvis säger Ahlersten att Altmans modell är gammal. Idag finns det mer omfattande 

information om företagen att ta del av, från andra källor än endast årsredovisningarna. 
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5. Analys 

I analyskapitlet avser författarna att koppla ihop den teoretiska referensramen med undersökningens 

resultat.  

 

5.1 Variablerna i Altmans modell 

Altman baserar sin modell på nyckeltal tagna från resultat- och balansräkningen men som nämnts i 

tidigare kapitel har enligt Sundgren, Nilsson och Nilsson kassaflödesanalysen på senare tid blivit en allt 

viktigare del av årsredovisningen. De diskuterar också att kassaflödesanalysen visar på ett mer objektivt 

resultat för företaget än vad de andra två delarna av årsredovisningen gör. Uppsatsens författare hävdar 

att Altmans Z’-scoremodell skulle kunna omkonstrueras för att ta mer hänsyn till pengaflödet när 

balans- och resultaträkningen ses som alltmer stela och subjektiva objekt. Vidare vill författarna 

poängtera att likviditeten skulle kunna ha en större roll vid beräknandet av konkursbenägenhet när 

empirin visar på att företagens soliditet och balanslikviditet var långt under deras börvärden åren innan 

konkurs. Detta styrks av Gambler Ruin Model av Wilcox som är en konkursberäkningsmodell som 

baseras på ett företags kassaflöde. Vidare styrkt detta av Glezakos, Mylonakis och Oikonomou som 

kommenterar likviditetens betydelse vid konkursförutsägning.  

 

Altmans Z’-scoremodell är baserad på bokförda värden och inte eller marknadsvärden. 

Originalmodellen, Z-scoremodellen, använder sig av marknadsvärdet på eget kapital eftersom det är 

möjligt för publika aktiebolag. Då detta inte är möjligt för privata aktiebolag har marknadsvärdet på eget 

kapital bytts ut mot bokfört värde på eget kapital i Z’-scoremodellen. Författarna menar att det kan 

finnas ett problem med att Z’-scoremodellen endast innehåller bokförda värden då de kan uppfattas 

som inaktuella. Det bekräftas också i intervjun med Ahlersten då han påpekar att variablerna i Altmans 

modell är stela och gamla. Han påstår att årsredovisningarna inte längre är aktuella när de väl blir 

publicerade och mycket kan ha hänt inom företaget på det halvår som gått sedan verksamhetsårets 

avslut. I och med detta vill författarna också påpeka att om Z’-scoremodellen skulle innehålla variabler 

som inte tas ut från årsredovisningar utan från andra källor, likt UCs modell, skulle den kunna bli mer 

aktuell och träffsäker. 
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5.2 Extremvärden 

Då författarnaobserverar de företag i undersökningen där extremvärden förekommer finner de att 

företagenhar mestadels dåliga resultat i årsredovisningen samt visar stor sannolikhet till konkurs. Det 

som ligger bakom det höga Z’-värdet kan förmodas vara att företagen inte bör drivas vidare men gör 

detta ändå. Det kan stärkas av forskningen av Moulton och Thomas som menar att en sen 

konkursansökan kan vara misslyckade försök från ledningens sida att undvika konkurs. Författarna till 

denna studie befarar därför att det skapas ett fel i modellens utförande när ägarna till ett företag går in 

med mer kapital då företaget egentligen borde gå i konkurs och att en del extremvärden skulle kunna 

bero på detta. 

 

Författarna anser att det kan finnas anledning att tro att nyckeltalet X5, försäljning, i Z’-scoremodellen 

inte borde finnas med. Försäljningen ger inte en rättvisbild av företaget då ett företag som till exempel 

säljer båtar för 500 000kr styck kan få en väldigt hög försäljning endast genom att sälja ett fåtal enheter 

och samtidigt gå med förlust medan ett företag som exempelvis säljer pennor för samma summa med 

största sannolikhet bedriver en bra verksamhet. Vad som kan utläsas från de företag som visar 

extremvärden är att de alla har höga försäljningssiffror i jämförelse med de andra nyckeltalen i Z’-

scoremodellen. Altman har själv i sin andra modell för tillväxtmarknader, Z’’, tagit bort variabeln 

försäljning med motivationen att han vill, för företag i dessa länder, eliminera branschpåverkan i 

modellen. 

 

5.3 Sverige och andra länder 

Z-scoremodellen är uppbyggd utifrån observationer på amerikanska bolag. Altman tar även upp 

skillnader i konkurslagar länder emellan i boken Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Bland 

annat påpekar Altman att de amerikanska lagarna är vänliga mot låntagarna medan de svenska är 

vänliga mot långivarna. Därmed anser författarna till denna studie att Z’-scoremodellen kanske borde se 

annorlunda ut i olika länder då det kan finnas faktorer utanför det egna företaget, exempelvis 

konkurslagar, som avgör när ett företag går i konkurs. Dessa faktorer skulle enligt författarnakunna vara 

till exempel svårighetsgrad i att starta ett aktiebolag, svårighetsgrad i att börsnotera ett aktiebolag, 

konkurslagar, kreditgivarnas krav samt benägenhet att behålla företaget vid liv. Faktorerna antas alltså 

kunna påverka Z’-värdet. Krister Ahlersten bekräftar också i intervjun att kulturskillnader kan vara ett 

problem och ger exemplet att få tag i information till företagsanalys. Ahlersten menar att UCs 

beräkningar är i absolut världsklass på grund av den svenska kulturens öppenhet gällande offentliga 
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handlingar. Utifrån tidigare forskning samt denna studies resultat skulle det kunna vara så att Altmans 

modell får en större felmarginal om den utförs på svenska bolag istället för amerikanska vilka modellen 

från början är utformad för. 

 

Glezakos, Mylonakis och Oikonomou gör i sin forskning kring DA-modeller observationer som till viss del 

överensstämmer med de resultat som denna studie visar. En modell för att kunna förutspå konkurs 

baserad enbart på finansiella nyckeltal verkar i teorin fungera men att praktiskt lyckas förutspå 

konkurser visar sig svårt med sådana modeller. För Glezakos et al. resultat och denna studies resultat 

observerades likheter då Glezakos et al. visar en felmarginal på upp till 40 % för redan konkursdrabbade 

företag och resultatet för denna studie visade en felmarginal på 47 % för Altmans modell. Detta kan 

enligt författarna till denna studie styrka tidigare analys, att modeller för förutsägning av konkurser 

bestående av enbart finansiella nyckeltal inte heller framställs optimala för företag i andra europeiska 

länder.   

 

5.4 Koefficienterna 

En observation som författarna gör från undersökningens resultat är att Z’-scoremodellen för privata 

bolaghar en hög felmarginal. Felmarginalen som Altman själv räknade ut är ca 10 % medan resultateti 

denna undersökning visar att 47 % av de företag som undersöks borde ha klarat sig från konkurs. Ett 

antagande som kan göras är att nya koefficienter bör räknas fram för att ta hänsyn till den nya tidens 

företag. 

 

En annan av Altmans modeller, Z´´-scoremodellen, som är framtagen för att appliceras på företag i 

tillväxtmarknader. Denna har räknats om för att klara företag som inte fungerar på samma sätt som 

företag i länder som har en annan utvecklingsgrad. Detta förmodar författarna vara indikationer på att 

företags beteendemönster förändras och att även Z´-scoremodellen som uppsatsen använt sig av 

behöver räknas om och uppdateras. Dagens modeller uppdateras enligt Ahlersten löpande och bedömer 

utomstående faktorer. Han säger att om dessa faktorer förändras till den grad att de påverkar resultatet 

i modellen så uppdateras hela modellen. Han påpekar att endast vid stora marknadsförändringar skulle 

det komma på tal att helt bygga upp en ny modell då det är väldigt omfattande arbete. 
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5.5 Avsiktliga konkurser och kriminella handlingar 

Enligt undersökningen klassificerades 47 % av företagen som säkra vid tillfället för deras sista 

årsredovisning. Istället för att författarna skulle dra slutsatsen att förkasta Z’-scoremodellen kanske 

dessa företags höga Z’-värdekan förklaras med forskningen av Karl Gratzer som visar på att en majoritet 

av företag som går i konkurs handlat på olagliga sätt. Ekobrottsmyndigheten har sedan 1994 jobbat med 

projektet RUBICON för att försöka motverka möjligheten till ekobrott genom konkurser.I och med 

Ekobrottsmyndigheten arbete kan antaganden göras att den stora felmarginalen inte bör härledas från 

ekobrott. Därför anser författarna attdet är hög sannolikhetenatt endast en liten del av de 47 % av 

företagen som visar ett Z-värde som faller i kategorin säkra, gör detta på grund av kriminell verksamhet. 

 

Ahlersten menar på att många företag begår brott som att inte lämna in en årsredovisning när företaget 

är i obestånd. Han menar att företagarna inte ser meningen med att lägga tid på en årsredovisning när 

de försöker rädda företaget. Han fortsätter förklara att detta inte betyder att det i många fall är 

brottsligheten som triggar konkursen utan att den nalkande konkursen triggar brottsligheten. Utifrån 

ovan antagande anser författarna av denna undersökning att det är rätt av Altman att inte ta hänsyn till 

brottslighet i sin modell. 

 

5.6 Altmans modell och andra modeller 

Det som kan utläsas från de observationer som gjorts, dels genom den tidigare forskningen som 

presenteras i uppsatsen samt Krister Ahlerstens kommentarer, är att majoriteten av de modeller som 

skapats för att förutse företags konkursbenägenhet använder sig åtminstone delvis av data från 

finansiella nyckeltal. Många modeller liksom Z´- scoremodellen är utformade av statistiska uträkningar 

och är baserade på tidigare företagsobservationer. Detta har också kritiserats av Rosenberg och 

Gleitsource för att bli en väldigt subjektiv och orättvis grund för nya företag som granskas. Detta 

påstående förstärks av Ahlersten som säger att i verkligheten måste dagens creditscoringmodeller ta 

hänsyn till färsk data om företagen. Han påstår att moderna modeller tar hänsyn till mycket mer än bara 

finansiella nyckeltal. Detta antagande förstärks även av KMVs EDF-modell som tar hänsyn till så kallade 

mjuka värden för att få fram en konkursbenägenhetsbedömning. Coars och Fant påpekar att anhängare 

av NN-metoden kritiserar Z-scoremodellen för att den inte sammankopplar informationen av dessa 

nyckeltal i modellen. NN-metoden tolkar och sammankopplar de värden som går in i modellen och 

påstås därför ge ett bättre resultat. 
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5.7 Z’-värden och nyckeltal 

Eftersom X4 i Z’-scoremodellen och soliditet beräknas på samma sätt menar författarna att det kan 

förväntas att det finns ett samband mellan de två. Trots detvisar undersökningen att det inte finns något 

statistiskt signifikant samband mellan Z’-värdet och soliditeten enligt det utförda χ2-testet. Sambandet 

som kunde förmodas är alltså för litet för att kunna ses som signifikant. En orsak till det kan enligt 

författarna vara att X4 endast är en av fem variabler och att X4 multipliceras med konstanten 0,420 vilket 

i sin tur minskar X4s påverkan ännu mer. 

 

Vid beräkning av sambandet mellan balanslikviditeten och Z’-värdet i undersökningen framgick inte 

något signifikant samband. Det är näst intill noll. Balanslikviditeten har inte som i soliditetens fall, en 

variabel i Z’-scoremodellen, vilket annars enligt författarna skulle kunna betyda att ett förväntat 

samband finns. 

 

Författarna ställer sig frågan vilket som är det bästa måttet. I undersökningens resultat visar både 

soliditeten och balanslikviditeten på att företagen befann sig långt under börvärde åren innan konkurs. 

Dock visade Z’-värdet för dessa företag under samma period att de inte var konkursbenägna. Med detta 

som utgångspunkt anser författarna att de båda nyckeltalen skulle kunna vara bättre mått på 

konkursbenägenhet än vad Z’-värdet är. Däremot tar Z’-scoremodellen upp flera nyckeltal i sin 

beräkning och borde, enligt författarna, därmed ge en bättre helhetsbild för hur företagets ekonomiska 

situation ser ut än ett enstaka nyckeltal. Det framgår i intervjun med Ahlersten att organisationer som 

arbetar med konkursbenägenhet och liknande använder sig av modeller som innehåller betydligt fler 

variabler och nyckeltal. 

 

5.8 Z´-scoremodellen över konjunkturer 

Undersökningens resultat demonstrerar att Z´-värdets medelvärdeinte visar att konjunkturen skulle ha 

en direkt påverkan på företagen. Den visar även att konjunkturen inte har en direkt påverkan på 

nyckeltalens medelvärden över åren. Företagens soliditet och balanslikviditet låg, i undersökningen, 

under börvärdet redan 2005. Författarna spekulerar att en anledning till detta skulle kunna vara 

storleken på företagen i urvalet. Hade mindre aktiebolag valts eller att modellen kunnat tillämpas på 

enskilda firmor etc. kanske konjunkturen haft en större påverkan. Det visar sig även i empirin att företag 

nämnt i sin årsredovisning att rådande konjunktur påverkat försäljningen negativt. 
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Krister Ahlersten kommenterar konjunktursvårigheterna kopplade till Altmans modell som självklara då 

Z´-scoremodellen endast inkluderarnyckeltalmed värden från årsredovisningar. Detta, menar Ahlersten, 

innebär att effekterna av ett konjunkturskifte eller en ekonomisk kris syns först ett år efter att krisen 

inträffat. Som nämnt tidigare blir modellen inaktuell på grund av att den är uppbyggd av data från 

årsredovisningar. 
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6. Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studien. 

 

 Enligt Z’-scoremodellens medelvärde för företagen visar endast 53 % av dem på att vara 

i nöd eller i gråzonen året innan företagets faktiska konkurs. 

 Enligt Z’-scoremodellens medelvärde var 89 % av företagen inte i nöd åren innan 

finanskrisen 2008. Dock var de inte heller i nöd enligt Z’-värdet vid tidpunkten för sista 

bokslutetinnan företaget gick i konkurs. 

 Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan Z’-värdet och soliditeten. 

 Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan Z’-värdet och balanslikviditeten. 

 Då det faktiska utfallet är givet och100 % av de undersökta företagen har gått i konkurs 

men att 47 % av företagen kategoriseras säkra enligt Z´-scoremodellen, dras slutsatsen 

att inget samband finns mellan modellens resultat och det verkliga utfallet. 

 I enlighet med studiens genomförande visar resultatet att Z’-scoremodellen inte 

fungerar på svenska företag. 
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7. Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 

I detta kapitel diskuteras studien i stort och förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

Utifrån det resultat som denna uppsats har producerat visas klart att Altmans modell som den är 

utformad idag inte fungerar på dagens svenska företag som en modell för att förutsäga konkurser. Dock 

kan den möjligtvis användas som ett verktyg för att mäta om företag bör se över sin verksamhet och 

kanske lägga om fokus. Som uppsatsen nämner finns det redan vissa etablerade nyckeltal som används 

för att ge indikationer på företags finansiella hälsa. Altmans modell kan möjligtvis fungera som ett mer 

detaljerat och analytiskt verktyg för att kontrollera hälsan på företagen. Den kan användas som ett 

komplement till dagens nyckeltal för att ge en helhetsbild över företaget och ge indikationer på om 

företaget behöver göra drastiska förändringar i managementarbetet.  

 

Den senaste Z-scoremodellen som författarna tagit del av är Z’’-scoremodellen som är till för att mäta 

konkursbenägenhet hos företag i tillväxtmarknader. Då undersökningen tagit del av forskning som visar 

på att det även finns stora skillnader mellan utvecklande länder som till exempel USA och Sverige och då 

borde kanske Z-scoremodellerna anpassas efter varje land. Däremot har det också framkommit att 

många utvecklade ekonomier har myndigheter och organisationer med egna modeller som är anpassade 

efter det egna landet. Vidare kan det diskuteras huruvida Z-scoremodellen fungerar lika bra på olika 

branscher. Om antagande görs att konjunkturen påverkar företag och företagskonkurser borde 

konjunkturkänsliga branscher vara mer benägna att gå i konkurs under en lågkonjunktur än företag i 

mindre konjunkturkänsliga branscher. Detta skulle förslagsvis kunna studeras genom att mäta Z-värdet 

på företag som representerar två olika branscher, konjunkturkänslig respektive ej konjunkturkänslig. 

 

Som nämnt i analysen kan det vara så att koefficienterna i modellen också bör uppdateras emellanåt. 

Modellen som först utvecklades på 1960-talet uppdaterades i början av 1990-talet med motiveringen 

att amerikanska företag blivit mer effektiva under dessa trettio år. Det kan då antas att företag blivit 

ännu effektivare de senaste tjugo åren och att koefficienterna behöver uppdateras igen. Förslagsvis kan 

det vara av vikt att räkna på hur ofta dessa koefficienter behöver uppdateras samt hur respektive med 

hur mycket. 
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Altman själv konstaterar att modellen har en genomsnittlig felmarginal på tio procent. Denna studie 

visar på att 47 % av företagen klassificerades som säkra vid tidpunkten för deras sista årsredovisning. 

Utifrån bara de siffrorna skulle slutsatser kunna dras att den inte fungerar i den utsträckningen Altman 

påstår. Dock som analyserat tidigare är en stor andel av de företag som går i konkurs kopplade till någon 

form av olagliga handlingar. Vid manipulerade siffror kommer Z-värdet att vara missvisande. Det kan då 

förklara den höga felmarginalen i den här studien. Förslagsvis kan kriminalitetens inverkan på konkurser 

och konsekvenserna för credit scoringbranschen studeras vidare. Vidare skulle en jämförande studie 

utföras där företag försatta i konkurs på grund av olaglig verksamhet testas mot verksamheter som gått i 

naturlig konkurs. 

 

En fråga som vi finner intressant att är huruvida modeller som är utformade enbart på finansiella 

nyckeltal skulle vara mer relevanta och träffsäkra om den nödvändiga informationen var mer tillgänglig. 

Om de ekonomiska tal som behövs för att göra en bra bedömning var tillgängliga i realtid, skulle då 

modeller kunna utformas på bara finansiella tal som var träffsäkra och relevanta? Ett förslag på vidare 

forskning är att undersöka hur stor påverkan tidsfördröjningen av informationen, som används i 

creditscoringmodeller, har på modellens validitet och pålitlighet.  

 

En aspekt som vi tycker borde diskuteras är skillnaden mellan Z-score- och Z´-scoremodellens X4 

variabel. Z-scoremodellen är avsedd att undersöka publika bolag med aktier på börsen och har därför en 

X4 variabel som har med marknadsvärdet på eget kapital. Det vill säga värdet på företagets aktie 

multiplicerat med antal aktier. Detta värde är mer rättvisande för stunden men kan också ändras snabbt. 

Spekulationer kan få aktierna att sjunka drastiskt i värde och i dessa fall kan även detta resultat vara 

missvisande. Även om ett företag kan vända en sådan händelse vid nästa kvartalsrapport så visar ett lågt 

Z-värde, på grund av spekulationsnedgång, att företaget riskerar konkurs. Tar en bank eller annan 

långivare hänsyn till detta kan företaget vars aktier blivit utsatta för en spekulationsnedgång få svårt att 

låna pengar och med detta få likvida problem. Detta blir i sådana fall som en ond spiral där den icke 

resultatbaserade nedgången av aktiekursen leder till uteblivna likvida medel. 
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8. Källkritik 

En alternativ population till denna undersökning var en blandning av de nordiska ländernas företag för 

att eventuellt kunna göra en bredare undersökning. Det skulle möjligen också kunna visa ett mönster 

kring möjligheten att använda sig utav Altmans modell vid konkursförutsägning. Därför skulle en mer 

varierad population eventuellt kunna lyfta uppsatsens relevans och ge en bättre insyn i modellens 

utförande. 

 

Vid beräkningen av urvalets Z’-värden i denna studie, påträffades en del avvikande värden. När 

medelvärdet räknades fram bedömdes det av författarna missvisande då dessa extremvärden gav 

avvikande resultat. En förklaring till att extremvärdena påverkade värdet 2008 och 2009 antas av 

författarna vara att urvalet för att det dessa år var betydligt mindre än för 2005, 2006 och 2007 

eftersom en del företag gick i konkurs år 2008. Detta gjorde att medelvärdet drogs upp. Medianvärdet 

räknades då ut för att extremerna skulle få en mindre inverkan. Det visade sig enligt resultatet att Z’-

värdet minskat betydligt mer de åren med medianvärdet än vad medelvärdet visat på. Vid 

undersökningens utförande kunde extremvärdena tagits bort från medelvärdet för att möjligtvis få ett 

mer rättvist utfall i resultatet. Istället för att ta bort extremvärdena i en ytterligare uträkning beräknades 

medianvärdet för denna studie.
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 Vi har kommit fram till, i vår undersökning, att 47 % av de företag som gick i konkurs åren 2008-2010, 

klassades som ”säkra” året innan konkursen enligt Altmans modell. Det betyder alltså vid första 

anblicken att det finns en felmarginal på 47 % i modellen. 

 

1. Har UC hört talas om Altmans modell tidigare? 

2. Har UC arbetat med Altmans modell? 

3. Altmans modell är uppbyggd av nyckeltal utifrån företags årsredovisningar. Hur mycket av hans 

modell känner UC igen i sin egen modell för att förutsäga konkurser? 

a. Vilka faktorer lägger UC störst vikt på? 

4. Vad anser UC om felmarginaler vid förutsägning av konkurser? Vad är rimligt? 

5. Uppdaterar UC sin modell? I så fall hur ofta och vad är det som uppdateras? 

6. Altmans modell sägs ha dålig förutsägbarhet vid konjunkturer. Vad skulle UC säga att detta kan bero 

på? Vad vidtar UC för åtgärder för att ta hänsyn till konjunkturer vid företagsbedömningar? 

7. Forskning visar att stor del av företag som går i konkurs gör det på grund av kriminella handlingar. 

Altmans modell tar inte direkt hänsyn till detta. Hur stor vikt bör en modell för att förutsäga 

konkursbenägenhet lägga på att leta efter kriminella tendenser? 

8. Altman har framställt olika modeller beroende på vad det är för sorts företag (Privata, publika eller 

företag i ”emerging market”- länder). Hur ser UC på att skilja företagstyper på detta sätt och hur går det 

till i verkligheten? 

9. För att tyda resultatet i Altmans modell finns det tre zoner (företag som kommer gå i konkurs, företag 

som är i gråzonen och företag som klarar sig). Hur ställer sig UC till denna typ av indelning och hur ser 

det ut i verkligheten? 

10. Hur skulle UC sammanfatta kommentarerna kring Altmans teoretiska modell? Vad för tips skulle ni 

ge Altman?



 
 

 

 

Bilaga 2.Sammanställning av Z’-värden 

Z'=0,7171(Rörelsekapital/Totala tillgångar)+0,847(Balanserad vinst eller 

förlust/Totala tillgångar)+3,107(EBIT/Totala tillgångar)+0,420(Justerat EK/Totalt 

kapital)+0,998(Försäljning/Totala tillgångar) 

        2005 2006 2007 2008 2009 

Alfaprint AB 3,49 4,37 1,45 - - 

Anders Granqvist Åkeri Örebro AB 0,91 1,33 1,51 - - 

AxiöBygg AB 4,43 2,57 4,73 - - 

Bilhörnan i Trollhättan AB 5,74 3,91 4,61 - - 

BräckeTrähus AB (Östersund) 2,67 2,19 2,03 - - 

CPT Nordic AB 3,06 2,57 0,47 - - 

Comfort i Eskilstuna AB 3,26 3,28 2,84 - - 

Detox AB (Malmö) 3,79 2,62 3,49 - - 

EMI Eskilstuna Modellindustri AB 1,33 0,68 1,65 - - 

Europa Hus Svenska AB 4,40 3,21 3,95 - - 

GARDENWOOD of Sweden AB 10,24 5,72 5,73 - - 

Gefle Forest AB 3,82 2,04 2,31 - - 

Gyromek AB 2,25 3,85 3,19 - - 

InfomaticSvenskaFoderautomatik AB 1,82 1,69 1,37 - - 

Jan JepsenBil AB 5,08 3,06 2,45 - - 

AB Jolin&Wilkensson 2,46 2,95 2,73 - - 

Karlssons Salonger i Jönköping AB 2,69 5,47 4,33 - - 

Mac Ripper AB 1,94 1,76 1,43 - - 

Matlust i Göteborg AB 2,19 1,08 1,63 - - 

MetlySverige AB 3,23 2,80 2,26 - - 

Multi Brand Company Scandinavia AB 4,64 3,56 2,19 - - 

Neonode AB 

-

13,91 -0,47 -1,01 - - 

Nordisk Golvavjämning AB 4,76 4,87 3,33 - - 



 
 

 

PemectraLasertech AB 1,75 1,24 1,58 - - 

Plaståtervinning i Arvika AB 1,60 1,09 1,53 - - 

STC Produktions AB 3,48 3,56 1,76 - - 

Sales Group Scandinavia Sweden AB 6,67 2,64 5,97 - - 

SkandinaviskaMetmo AB 4,63 4,98 4,56 - - 

SvenskaEffectumförsäljnings AB 2,53 3,05 2,75 - - 

SöderåsensMekaniska AB 3,18 2,79 5,14 - - 

TalkPool Consulting AB 3,74 4,08 7,36 - - 

TyresöEntreprenad AB 1,78 4,62 4,71 - - 

UrsusArctos i Kalix AB 10,99 8,95 8,60 - - 

VinslövsSten AB 4,06 4,31 3,02 - - 

XKLM i Jönköping AB 2,56 2,20 1,99 - - 

Arklego AB 3,12 3,45 3,03 3,56 - 

BRL Electronics AB 3,38 4,22 3,81 3,97 - 

El Rör & Styr i Ljusdal AB 4,86 7,01 5,73 5,16 - 

Fast Food Supplier i Johanneshov AB 13,23 4,62 4,65 4,26 - 

Fordonskonsulterna Stockholm AB 2,84 3,51 9,12 8,74 - 

HelJo AB 6,10 7,48 8,46 9,04 - 

HundraReklambyrå AB 3,73 4,04 4,45 2,91 - 

Klubb och Företagsprofilering i Linköping AB 4,46 3,17 3,55 2,50 - 

LK Chark AB 2,52 2,57 2,31 2,14 - 

LitusFastigheter AB 0,19 0,20 0,22 0,24 - 

Norsjö Mack AB 8,84 8,01 9,02 8,91 - 

Outside Scandinavia AB 2,15 1,76 2,26 2,06 - 

Rapidax Repro AB 3,80 3,82 2,90 4,02 - 

Stanlyplåt AB 1,25 1,38 1,14 1,16 - 

Studentkraft i Malmö AB 3,36 6,00 4,88 3,74 - 

ThulinochAhlbomsBygg AB 1,93 1,72 2,53 3,01 - 

ToraredsEntreprenad AB 1,37 1,21 0,48 1,65 - 

ÖRN-Prefab AB 3,93 2,90 2,03 2,38 - 

ACE Link Sweden AB 5,13 7,91 3,97 2,37 - 



 
 

 

Actron AB 2,43 2,32 2,66 2,42 - 

Autoinvest Sweden AB 4,57 10,44 22,51 40,12 - 

Butik Catherine Andersson AB 3,09 3,15 2,80 5,59 - 

Börsens Försäljning i Åkers Styckebruk AB 5,63 6,16 6,20 6,96 - 

Docuteam AB 3,58 2,88 2,40 1,90 - 

Eribe AB 1,91 1,62 1,01 1,35 - 

Front Scandinavia AB 4,42 4,33 2,08 -6,46 - 

IGF Energigas i Stockholm AB 2,14 2,38 1,28 2,49 - 

Industriutveckling i Norr AB 3,72 4,93 2,99 3,11 - 

Kungsbacka Graphic AB 1,27 2,71 2,43 2,13 - 

MobivoxSverige AB 4,67 3,82 2,94 1,53 - 

Potato Processing Machinery AB 2,58 1,89 3,17 4,18 - 

Restaurang Invest i Norrköping AB 6,33 5,08 4,41 4,30 - 

Scandinavian International Services, SCANDIS 

AB 0,07 -0,13 -0,21 -0,13 - 

SoNordic Hotel Apartments AB -0,02 0,17 0,36 0,63 - 

Swedish Energy System Transition AB 2,27 2,67 5,50 4,39 - 

T.C.C. TelecomconnectEuropé AB 2,37 2,45 4,24 4,06 - 

Växjö Montage Service AB 3,57 2,38 3,24 4,14 - 

Wångsell och Andersson Byggnads AB 4,21 2,90 3,17 4,81 - 

ÖvergårdsByggshop AB 2,60 2,41 2,63 2,13 - 

Cabling Sverige AB 4,55 5,15 2,73 3,12 2,60 

Colonell Sweden AB 4,08 3,65 3,44 4,00 1,63 

Fashion Partner Båstad AB 3,08 2,20 2,83 1,36 0,98 

GränbyBil&Livs AB 25,59 32,71 25,32 33,50 32,83 

Hem och Stil i Växjö AB 2,60 2,80 2,82 1,94 2,22 

LF Markconsult AB 2,55 2,13 4,15 4,00 4,11 

MAEB AB 5,53 3,92 3,27 2,55 2,25 

NewSkills Sweden AB 15,88 14,54 9,44 4,71 15,10 

PPC Engineering AB 3,58 2,74 2,52 3,55 2,85 

Ruta 019 Byggnadsprojektering AB 1,71 2,53 2,64 2,08 4,00 



 
 

 

StjärnKompaniet AB 2,30 3,60 2,95 1,75 1,14 

TärnaVilt AB 4,82 4,12 4,33 3,28 2,94 

Botnia Production AB 2,42 2,71 3,58 1,30 1,12 

Comsinus i Nacka AB 4,71 2,41 2,66 4,62 4,66 

Grönsaksbolaget Berger & Co AB 1,88 3,99 4,01 2,57 2,76 

Kroatienspecialisten AB 27,41 26,09 25,25 28,60 26,35 

Nike Hydraulics AB 2,84 2,68 2,43 2,13 1,48 

Stålmonteringar AB STÅLAB 3,96 3,08 4,43 3,61 2,95 

Triple Promotion AB 1,23 1,85 2,13 1,97 2,00 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 

Medelvärde 3,97 3,99 3,97 4,69 6,00 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 

Medianvärde 3,26 2,95 2,94 3,06 2,76 

 



 
 

 

 

Bilaga 3. Sammanställning av nyckeltal 

Soliditet = Justerat Eget Kapital/Totalt Kapital 

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga Skulder 

        

           

 

Soliditet Balanslikviditet 

  2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Alfaprint AB 0,07 0,06 0,04 - - 1,55 1,62 1,24 - - 

Anders Granqvist Åkeri Örebro AB 0,18 0,08 0,03 - - 0,56 0,50 0,50 - - 

Axiö Bygg AB 0,30 0,19 0,02 - - 1,42 1,23 1,02 - - 

Bilhörnan i Trollhättan AB 0,05 0,00 0,06 - - 1,54 1,58 1,30 - - 

Bräcke Trähus AB (östersund) 0,02 0,07 0,05 - - 1,37 1,19 1,11 - - 

CPT Nordic AB 0,71 0,58 0,14 - - 3,72 2,46 0,97 - - 

Comfort i Eskilstuna AB 0,15 0,15 0,03 - - 1,30 1,00 0,81 - - 

Detox AB (Malmö) 0,48 0,19 0,15 - - 2,00 1,24 0,50 - - 

EMI Eskilstuna Modellindustri AB 0,24 0,07 0,09 - - 1,28 1,12 1,15 - - 

Europa Hus Svenska AB 0,13 0,07 0,06 - - 1,04 0,95 0,96 - - 

GARDENWOOD of Sweden AB 0,18 0,09 0,12 - - 1,07 1,01 1,07 - - 

Gefle Forest AB -0,53 -1,19 -0,37 - - 0,56 0,30 0,62 - - 

Gyromek AB 0,14 0,16 0,16 - - 1,32 1,04 1,04 - - 

Infomatic Svenska Foderautomatik AB 0,09 0,10 0,02 - - 1,29 1,29 1,04 - - 

Jan Jepsen Bil AB 0,11 0,07 0,09 - - 1,24 1,39 1,43 - - 

AB Jolin&Wilkensson 0,06 0,10 0,12 - - 1,25 1,45 1,28 - - 

Karlssons Salonger i Jönköping AB 0,14 0,27 0,45 - - 0,94 0,89 1,49 - - 

Mac Ripper AB 0,10 0,13 0,15 - - 1,27 1,34 1,37 - - 

Matlust i Göteborg AB -2,17 -1,69 -1,89 - - 0,31 0,40 0,35 - - 

Metly Sverige AB 0,29 0,21 0,10 - - 1,28 1,20 1,08 - - 

Multi Brand Company Scandinavia AB 0,15 0,05 0,15 - - 4,53 2,68 1,42 - - 

Neonode AB -2,68 0,52 0,11 - - 0,21 3,02 1,11 - - 

Nordisk Golvavjämning AB 0,07 0,03 0,04 - - 1,40 1,20 1,12 - - 

PemectraLasertech AB 0,20 0,00 0,00 - - 1,27 0,91 0,79 - - 

Plaståtervinning i Arvika AB 0,31 0,11 0,11 - - 0,80 1,01 0,86 - - 

STC Produktions AB 0,26 0,28 0,15 - - 0,80 0,68 0,50 - - 

Sales Group Scandinavia Sweden AB 0,33 0,01 0,03 - - 1,55 0,96 1,00 - - 

Skandinaviska Metmo AB 0,27 0,19 0,16 - - 1,91 2,08 1,26 - - 

Svenska Effectum försäljnings AB 0,02 0,04 -0,13 - - 0,94 0,98 0,84 - - 



 
 

 

Söderåsens Mekaniska AB 0,30 0,21 0,28 - - 1,39 1,31 0,79 - - 

TalkPool Consulting AB 0,11 0,17 0,35 - - 1,09 1,19 1,53 - - 

Tyresö Entreprenad AB 0,14 0,11 0,02 - - 1,13 1,00 1,45 - - 

Ursus Arctos i Kalix AB 0,07 0,01 0,06 - - 1,03 0,93 0,97 - - 

Vinslövs Sten AB 0,15 0,25 -0,08 - - 0,99 1,23 0,71 - - 

XKLM i Jönköping AB 0,32 0,32 0,20 - - 1,57 1,45 2,02 - - 

Arklego AB 0,01 0,01 0,01 0,01 - 2,00 1,62 1,77 1,61 - 

BRL Electronics AB 0,23 0,22 0,22 0,17 - 1,37 1,24 1,88 0,86 - 

El Rör & Styr i Ljusdal AB 0,35 0,38 0,31 0,24 - 1,50 1,62 1,51 1,33 - 

Fast FoodSupplier i Johanneshov AB 0,45 0,17 0,16 0,07 - 1,70 1,06 1,23 1,04 - 

Fordonskonsulterna Stockholm AB 0,15 0,04 0,07 -0,59 - 1,94 1,02 1,06 0,61 - 

HelJo AB 0,06 0,03 0,04 0,07 - 0,84 0,72 0,73 0,74 - 

Hundra Reklambyrå AB 0,25 0,28 0,27 0,03 - 1,48 1,89 1,32 1,53 - 

Klubb och Företagsprofilering i Linköping AB 0,21 0,21 0,12 0,05 - 1,73 0,98 1,92 1,47 - 

LK Chark AB 0,07 0,07 0,07 -0,07 - 1,30 1,11 1,11 0,97 - 

Litus Fastigheter AB -0,01 0,00 -0,01 -0,05 - 0,61 0,45 0,42 1,00 - 

Norsjö Mack AB 0,22 0,25 0,29 0,25 - 1,39 1,42 1,39 1,65 - 

Outside Scandinavia AB 0,18 0,05 0,03 0,02 - 1,32 1,07 1,01 0,95 - 

Rapidax Repro AB 0,06 0,08 0,04 0,04 - 1,11 1,24 1,27 1,22 - 

Stanlyplåt AB 0,32 0,33 0,32 0,30 - 1,83 2,21 1,95 1,72 - 

Studentkraft i Malmö AB 0,28 0,33 0,35 0,17 - 1,51 1,61 1,40 1,18 - 

Thulin och Ahlboms Bygg AB 0,06 -0,23 0,05 0,02 - 1,04 0,70 1,02 0,95 - 

Torareds Entreprenad AB 0,36 0,31 0,15 0,15 - 1,17 1,18 0,78 0,81 - 

ÖRN-Prefab AB 0,06 0,08 0,25 0,07 - 1,39 0,97 0,91 0,91 - 

ACE Link Sweden AB 0,15 0,02 0,01 0,00 - 0,53 0,41 0,79 0,97 - 

Actron AB 0,09 0,11 0,19 0,21 - 1,96 1,88 1,26 1,29 - 

Autoinvest Sweden AB 0,06 0,11 0,17 0,07 - 1,05 0,95 4,19 2,51 - 

Butik Catherine Andersson AB 0,31 0,42 0,39 -0,20 - 0,16 1,39 1,28 0,61 - 

Börsens Försäljning i Åkers Styckebruk AB 0,05 0,16 0,23 -0,21 - 0,98 1,12 1,42 0,90 - 

Docuteam AB 0,10 0,07 0,04 -0,15 - 1,30 1,31 1,13 1,15 - 

Eribe AB 0,06 0,06 -0,18 0,09 - 0,91 1,00 0,79 1,05 - 

Front Scandinavia AB 0,43 0,28 0,13 0,07 - 1,66 1,23 1,03 0,84 - 

IGF Energigas i Stockholm AB 0,14 0,08 0,02 0,16 - 2,36 1,69 1,72 1,41 - 

Industriutveckling i Norr AB 0,23 0,30 0,16 0,11 - 1,94 2,27 1,13 0,92 - 

Kungsbacka Graphic AB 0,37 0,18 0,26 0,21 - 1,29 1,07 1,16 0,91 - 

Mobivox Sverige AB 0,24 0,31 0,12 0,16 - 1,62 2,44 1,90 2,04 - 

PotatoProcessingMachinery AB 0,16 0,17 0,25 0,13 - 1,19 1,19 1,32 1,11 - 



 
 

 

Restaurang Invest i Norrköping AB -0,16 -0,01 -0,22 -0,32 - 0,65 0,74 0,63 0,65 - 

Scandinavian International Services, SCANDIS 

AB 0,38 0,32 0,29 0,20 - 0,26 0,22 0,08 0,83 - 

SoNordicHotel Apartments AB 0,91 0,83 0,71 0,70 - 0,77 2,17 1,14 0,92 - 

Swedish Energy System Transition AB 0,15 0,40 0,32 0,26 - 1,06 1,66 1,37 1,31 - 

T.C.C. TelecomconnectEuropé AB 0,06 -0,10 0,08 0,08 - 2,91 1,33 1,72 0,76 - 

Växjö Montage Service AB 0,33 0,29 0,26 0,28 - 1,26 1,22 1,21 1,26 - 

Wångsell och Andersson Byggnads AB 0,11 0,09 0,02 -0,10 - 0,98 0,72 0,78 0,81 - 

Övergårds Byggshop AB 0,05 0,05 0,05 0,02 - 1,47 1,21 1,13 1,17 - 

Cabling Sverige AB 0,29 0,43 0,29 0,28 0,19 1,38 1,57 1,08 1,36 1,37 

Colonell Sweden AB 0,18 0,22 0,19 0,22 1,07 1,20 1,29 1,25 1,29 1,06 

Fashion Partner Båstad AB 0,11 0,04 0,03 -0,27 -1,37 1,13 0,98 1,15 0,97 0,48 

Gränby Bil & Livs AB 0,03 0,17 0,02 0,15 -0,06 0,86 1,30 0,89 1,27 0,89 

Hem och Stil i Växjö AB 0,20 0,23 0,27 0,11 0,03 1,40 1,29 1,54 1,30 1,04 

LF Markconsult AB 0,20 0,25 0,25 0,12 0,15 0,78 0,87 1,07 0,89 0,91 

MAEB AB 0,11 0,12 0,11 0,15 0,14 1,23 1,27 1,19 1,37 1,21 

NewSkills Sweden AB 0,27 0,24 0,26 0,12 0,26 1,41 1,30 1,28 1,11 1,30 

PPC Engineering AB 0,26 0,16 0,16 0,14 0,17 2,55 1,93 2,34 1,37 1,70 

Ruta 019 Byggnadsprojektering AB 0,07 0,14 0,09 0,15 0,29 1,10 1,17 1,21 1,19 1,62 

Stjärn Kompaniet AB 0,08 0,15 0,14 0,03 -0,10 0,89 1,06 0,86 0,80 0,72 

Tärna Vilt AB 0,31 0,29 0,34 0,28 0,25 1,09 1,14 1,40 1,15 0,69 

Botnia Production AB 0,14 0,19 0,25 -0,06 -0,28 1,01 1,08 1,23 0,75 0,59 

Comsinus i Nacka AB 0,13 0,18 0,16 0,16 0,04 0,99 1,19 1,18 1,14 1,16 

Grönsaksbolaget Berger & Co AB 0,08 0,17 0,22 0,06 0,06 0,71 0,44 0,68 0,53 1,03 

Kroatienspecialisten AB 0,21 0,21 0,20 0,28 0,27 1,32 1,89 1,80 2,08 1,93 

Nike Hydraulics AB 0,47 0,36 0,29 0,15 0,24 1,88 2,00 1,67 1,40 1,63 

Stålmonteringar AB STÅLAB 0,18 0,15 0,22 0,16 0,09 1,07 1,17 1,22 1,15 1,02 

Triple Promotion AB 0,15 0,12 0,11 0,07 0,02 0,67 0,91 1,00 1,10 1,02 

 

Soliditetens medelvärde 

År 2005 2006 2007 2008 2009 

Medelvärde 0,13 0,14 0,12 0,09 0,08 

 

Balanslikviditetens medelvärde 

År 2005 2006 2007 2008 2009 

Medelvärde 1,30 1,26 1,19 1,14 1,12 



 
 

 

 

 

Bilaga 4. Årlig förändring av Z’-värdet 

 

05/06 06/07 07/08 08/09 

Medelvärd

e 

Alfaprint AB 0,88 -2,92 - - -0,58 

Anders Granqvist Åkeri Örebro AB 0,42 0,18 - - 0,51 

AxiöBygg AB -1,86 2,16 - - -0,78 

Bilhörnan i Trollhättan AB -1,83 0,70 - - -1,48 

Bräcke Trähus AB (Östersund) -0,48 -0,16 - - -0,56 

CPT Nordic AB -0,49 -2,10 - - -1,54 

Comfort i Eskilstuna AB 0,02 -0,44 - - -0,20 

Detox AB (Malmö) -1,17 0,87 - - -0,74 

EMI Eskilstuna Modellindustri AB -0,65 0,97 - - -0,17 

Europa Hus Svenska AB -1,19 0,74 - - -0,82 

GARDENWOOD of Sweden AB -4,52 0,01 - - -4,52 

Gefle Forest AB -1,78 0,27 - - -1,65 

Gyromek AB 1,60 -0,66 - - 1,27 

InfomaticSvenskaFoderautomatik AB -0,13 -0,32 - - -0,29 

Jan JepsenBil AB -2,02 -0,61 - - -2,33 

AB Jolin&Wilkensson 0,49 -0,22 - - 0,38 

Karlssons Salonger i Jönköping AB 2,78 -1,14 - - 2,21 

Mac Ripper AB -0,18 -0,33 - - -0,35 

Matlust i Göteborg AB -1,11 0,55 - - -0,84 

MetlySverige AB -0,43 -0,54 - - -0,70 

Multi Brand Company Scandinavia AB -1,08 -1,37 - - -1,77 

Neonode AB 13,44 -0,54 - - 13,17 

Nordisk Golvavjämning AB 0,11 -1,54 - - -0,66 

PemectraLasertech AB -0,51 0,34 - - -0,34 

Plaståtervinning i Arvika AB -0,51 0,44 - - -0,29 



 
 

 

STC Produktions AB 0,08 -1,80 - - -0,82 

Sales Group Scandinavia Sweden AB -4,03 3,33 - - -2,37 

SkandinaviskaMetmo AB 0,35 -0,42 - - 0,14 

SvenskaEffectumförsäljnings AB 0,52 -0,30 - - 0,37 

SöderåsensMekaniska AB -0,39 2,35 - - 0,79 

TalkPool Consulting AB 0,34 3,28 - - 1,98 

TyresöEntreprenad AB 2,84 0,09 - - 2,89 

UrsusArctos i Kalix AB -2,04 -0,35 - - -2,22 

VinslövsSten AB 0,25 -1,29 - - -0,40 

XKLM i Jönköping AB -0,36 -0,21 - - -0,47 

Arklego AB 0,33 -0,42 0,53 - 0,09 

BRL Electronics AB 0,84 -0,41 0,16 - 0,48 

El Rör & Styr i Ljusdal AB 2,15 -1,28 -0,57 - 0,68 

Fast Food Supplier i Johanneshov AB -8,61 0,03 -0,39 - -8,71 

Fordonskonsulterna Stockholm AB 0,67 5,61 -0,38 - 6,15 

HelJo AB 1,38 0,98 0,58 - 2,55 

HundraReklambyrå AB 0,31 0,41 -1,54 - 0,21 

Klubb och Företagsprofilering i Linköping AB -1,29 0,38 -1,05 - -1,26 

LK Chark AB 0,05 -0,26 -0,17 - -0,27 

LitusFastigheter AB 0,01 0,02 0,02 - 0,04 

Norsjö Mack AB -0,83 1,01 -0,11 - 0,14 

Outside Scandinavia AB -0,39 0,50 -0,20 - 0,04 

Rapidax Repro AB 0,02 -0,92 1,12 - -0,53 

Stanlyplåt AB 0,13 -0,24 0,02 - -0,10 

Studentkraft i Malmö AB 2,64 -1,12 -1,14 - 1,14 

ThulinochAhlbomsBygg AB -0,21 0,81 0,48 - 0,76 

ToraredsEntreprenad AB -0,16 -0,73 1,17 - -0,50 

ÖRN-Prefab AB -1,03 -0,87 0,35 - -1,78 

ACE Link Sweden AB 2,78 -3,94 -1,60 - -1,69 

Actron AB -0,11 0,34 -0,24 - 0,15 



 
 

 

Autoinvest Sweden AB 5,87 12,07 17,61 - 23,81 

Butik Catherine Andersson AB 0,06 -0,35 2,79 - 0,64 

Börsens Försäljning i Åkers Styckebruk AB 0,53 0,04 0,76 - 0,82 

Docuteam AB -0,70 -0,48 -0,50 - -1,35 

Eribe AB -0,29 -0,61 0,34 - -0,79 

Front Scandinavia AB -0,09 -2,25 -8,54 - -5,19 

IGF Energigas i Stockholm AB 0,24 -1,10 1,21 - -0,46 

Industriutveckling i Norr AB 1,21 -1,94 0,12 - -0,69 

Kungsbacka Graphic AB 1,44 -0,28 -0,30 - 1,06 

MobivoxSverige AB -0,85 -0,88 -1,41 - -2,20 

Potato Processing Machinery AB -0,69 1,28 1,01 - 0,93 

Restaurang Invest i Norrköping AB -1,25 -0,67 -0,11 - -1,96 

Scandinavian International Services, SCANDIS 

AB -0,20 -0,08 0,08 - -0,25 

SoNordic Hotel Apartments AB 0,19 0,19 0,27 - 0,47 

Swedish Energy System Transition AB 0,40 2,83 -1,11 - 2,86 

T.C.C. TelecomconnectEuropé AB 0,08 1,79 -0,18 - 1,81 

Växjö Montage Service AB -1,19 0,86 0,90 - -0,03 

Wångsell och Andersson Byggnads AB -1,31 0,27 1,64 - -0,49 

ÖvergårdsByggshop AB -0,19 0,22 -0,50 - -0,14 

Cabling Sverige AB 0,60 -2,42 0,39 -0,52 -1,56 

Colonell Sweden AB -0,43 -0,21 0,56 -2,37 -0,67 

Fashion Partner Båstad AB -0,88 0,63 -1,47 -0,38 -1,82 

GränbyBil&Livs AB 7,12 -7,39 8,18 -0,67 7,74 

Hem och Stil i Växjö AB 0,20 0,02 -0,88 0,28 -0,59 

LF Markconsult AB -0,42 2,02 -0,15 0,11 1,48 

MAEB AB -1,61 -0,65 -0,72 -0,30 -3,06 

NewSkills Sweden AB -1,34 -5,10 -4,73 10,39 -8,57 

PPC Engineering AB -0,84 -0,22 1,03 -0,70 -0,21 

Ruta 019 Byggnadsprojektering AB 0,82 0,11 -0,56 1,92 0,85 



 
 

 

StjärnKompaniet AB 1,30 -0,65 -1,20 -0,61 -0,70 

TärnaVilt AB -0,70 0,21 -1,05 -0,34 -1,63 

Botnia Production AB 0,29 0,87 -2,28 -0,18 -1,17 

Comsinus i Nacka AB -2,30 0,25 1,96 0,04 -0,08 

Grönsaksbolaget Berger & Co AB 2,11 0,02 -1,44 0,19 0,74 

Kroatienspecialisten AB -1,32 -0,84 3,35 -2,25 0,63 

Nike Hydraulics AB -0,16 -0,25 -0,30 -0,65 -0,87 

Stålmonteringar AB STÅLAB -0,88 1,35 -0,82 -0,66 -0,52 

Triple Promotion AB 0,62 0,28 -0,16 0,03 0,75 

 

0,02 -0,02 0,19 0,18 0,04 

 

 

År 05/06 06/07 07/08 08/09 Medelvärde 

av förändring 

Förändring 0,02 -0,02 0,19 0,18 0,04 

 



 
 

 

 

Bilaga 5. Årlig förändring av soliditeten 

 

05/06 06/07 07/08 08/09 Medelvärde 

Alfaprint AB -0,01 -0,02 - - -0,02 

Anders Granqvist Åkeri Örebro AB -0,10 -0,05 - - -0,13 

AxiöBygg AB -0,11 -0,17 - - -0,20 

Bilhörnan i Trollhättan AB -0,05 0,06 - - -0,02 

Bräcke Trähus AB (Östersund) 0,05 -0,02 - - 0,04 

CPT Nordic AB -0,13 -0,44 - - -0,35 

Comfort i Eskilstuna AB 0,00 -0,12 - - -0,06 

Detox AB (Malmö) -0,29 -0,04 - - -0,31 

EMI Eskilstuna Modellindustri AB -0,17 0,02 - - -0,16 

Europa Hus Svenska AB -0,06 -0,01 - - -0,07 

GARDENWOOD of Sweden AB -0,09 0,03 - - -0,08 

Gefle Forest AB -0,66 0,82 - - -0,25 

Gyromek AB 0,02 0,00 - - 0,02 

InfomaticSvenskaFoderautomatik AB 0,01 -0,08 - - -0,03 

Jan JepsenBil AB -0,04 0,02 - - -0,03 

AB Jolin&Wilkensson 0,04 0,02 - - 0,05 

Karlssons Salonger i Jönköping AB 0,13 0,18 - - 0,22 

Mac Ripper AB 0,03 0,02 - - 0,04 

Matlust i Göteborg AB 0,48 -0,20 - - 0,38 

MetlySverige AB -0,08 -0,11 - - -0,14 

Multi Brand Company Scandinavia AB -0,10 0,10 - - -0,05 

Neonode AB 3,20 -0,41 - - 3,00 

Nordisk Golvavjämning AB -0,04 0,01 - - -0,04 

PemectraLasertech AB -0,20 0,00 - - -0,20 

Plaståtervinning i Arvika AB -0,20 0,00 - - -0,20 

STC Produktions AB 0,02 -0,13 - - -0,05 

Sales Group Scandinavia Sweden AB -0,32 0,02 - - -0,31 



 
 

 

SkandinaviskaMetmo AB -0,08 -0,03 - - -0,10 

SvenskaEffectumförsäljnings AB 0,02 -0,17 - - -0,07 

SöderåsensMekaniska AB -0,09 0,07 - - -0,06 

TalkPool Consulting AB 0,06 0,18 - - 0,15 

TyresöEntreprenad AB -0,03 -0,09 - - -0,08 

UrsusArctos i Kalix AB -0,06 0,05 - - -0,04 

VinslövsSten AB 0,10 -0,33 - - -0,07 

XKLM i Jönköping AB 0,00 -0,12 - - -0,06 

Arklego AB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

BRL Electronics AB -0,01 0,00 0,00 - -0,01 

El Rör & Styr i Ljusdal AB 0,03 -0,07 -0,07 - -0,06 

Fast FoodSupplier i Johanneshov AB -0,28 -0,01 -0,01 - -0,29 

Fordonskonsulterna Stockholm AB -0,11 0,03 0,03 - -0,07 

HelJo AB -0,03 0,01 0,01 - -0,02 

HundraReklambyrå AB 0,03 -0,01 -0,01 - 0,02 

Klubb och Företagsprofilering i Linköping AB 0,00 -0,09 -0,09 - -0,12 

LK Chark AB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

LitusFastigheter AB 0,01 -0,01 -0,01 - 0,00 

Norsjö Mack AB 0,03 0,04 0,04 - 0,08 

Outside Scandinavia AB -0,13 -0,02 -0,02 - -0,16 

Rapidax Repro AB 0,02 -0,04 -0,04 - -0,03 

Stanlyplåt AB 0,01 -0,01 -0,01 - 0,00 

Studentkraft i Malmö AB 0,05 0,02 0,02 - 0,08 

ThulinochAhlbomsBygg AB -0,29 0,28 0,28 - 0,08 

ToraredsEntreprenad AB -0,05 -0,16 -0,16 - -0,26 

ÖRN-Prefab AB 0,02 0,17 0,17 - 0,25 

ACE Link Sweden AB -0,13 -0,01 -0,01 - -0,14 

Actron AB 0,02 0,08 0,08 - 0,13 

Autoinvest Sweden AB 0,05 0,06 0,06 - 0,13 

Butik Catherine Andersson AB 0,11 -0,03 -0,03 - 0,07 



 
 

 

Börsens Försäljning i Åkers Styckebruk AB 0,11 0,07 0,07 - 0,20 

Docuteam AB -0,03 -0,03 -0,03 - -0,07 

Eribe AB 0,00 -0,24 -0,24 - -0,32 

Front Scandinavia AB -0,15 -0,15 -0,15 - -0,35 

IGF Energigas i Stockholm AB -0,06 -0,06 -0,06 - -0,14 

Industriutveckling i Norr AB 0,07 -0,14 -0,14 - -0,12 

Kungsbacka Graphic AB -0,19 0,08 0,08 - -0,08 

MobivoxSverige AB 0,07 -0,19 -0,19 - -0,18 

PotatoProcessingMachinery AB 0,01 0,08 0,08 - 0,12 

Restaurang Invest i Norrköping AB 0,15 -0,21 -0,21 - -0,13 

Scandinavian International Services, SCANDIS 

AB 
-0,06 -0,03 -0,03 - 

-0,10 

SoNordicHotel Apartments AB -0,08 -0,12 -0,12 - -0,24 

Swedish Energy System Transition AB 0,25 -0,08 -0,08 - 0,14 

T.C.C. TelecomconnectEuropé AB -0,16 0,18 0,18 - 0,08 

Växjö Montage Service AB -0,04 -0,03 -0,03 - -0,08 

Wångsell och Andersson Byggnads AB -0,02 -0,07 -0,07 - -0,11 

ÖvergårdsByggshop AB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Cabling Sverige AB 0,14 -0,14 -0,14 -0,09 -0,16 

Colonell Sweden AB 0,04 -0,03 -0,03 0,85 0,19 

Fashion Partner Båstad AB -0,07 -0,01 -0,01 -1,10 -0,37 

GränbyBil&Livs AB 0,14 -0,15 -0,15 -0,21 -0,21 

Hem och Stil i Växjö AB 0,03 0,04 0,04 -0,08 0,09 

LF Markconsult AB 0,05 0,00 0,00 0,03 0,06 

MAEB AB 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

NewSkills Sweden AB -0,03 0,02 0,02 0,14 0,05 

PPC Engineering AB -0,10 0,00 0,00 0,03 -0,09 

Ruta 019 Byggnadsprojektering AB 0,07 -0,05 -0,05 0,14 0,00 

StjärnKompaniet AB 0,07 -0,01 -0,01 -0,13 0,02 

TärnaVilt AB -0,02 0,05 0,05 -0,03 0,07 



 
 

 

Botnia Production AB 0,05 0,06 0,06 -0,22 0,12 

Comsinus i Nacka AB 0,05 -0,02 -0,02 -0,12 -0,02 

Grönsaksbolaget Berger & Co AB 0,09 0,05 0,05 0,00 0,19 

Kroatienspecialisten AB 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 

Nike Hydraulics AB -0,11 -0,07 -0,07 0,09 -0,23 

Stålmonteringar AB STÅLAB -0,03 0,07 0,07 -0,07 0,09 

Triple Promotion AB -0,03 -0,01 -0,01 -0,05 -0,06 

 

0,01 -0,02 -0,02 -0,04 -0,01 

 

 

 

År 05/06 06/07 07/08 08/09 Medelvärde 

av förändring 

Förändring 0,01 -0,02 -0,02 -0,04 -0,01 



 
 

 

 

Bilaga 6. Årlig förändring av balanslikviditeten 

 

05/06 06/07 07/08 08/09 Medelvärde 

Alfaprint AB 0,07 -0,38 - - -0,12 

Anders Granqvist Åkeri Örebro AB -0,06 0,00 - - -0,06 

AxiöBygg AB -0,19 -0,21 - - -0,30 

Bilhörnan i Trollhättan AB 0,04 -0,28 - - -0,10 

Bräcke Trähus AB (Östersund) -0,18 -0,08 - - -0,22 

CPT Nordic AB -1,26 -1,49 - - -2,01 

Comfort i Eskilstuna AB -0,30 -0,19 - - -0,40 

Detox AB (Malmö) -0,76 -0,74 - - -1,13 

EMI Eskilstuna Modellindustri AB -0,16 0,03 - - -0,15 

Europa Hus Svenska AB -0,09 0,01 - - -0,09 

GARDENWOOD of Sweden AB -0,06 0,06 - - -0,03 

Gefle Forest AB -0,26 0,32 - - -0,10 

Gyromek AB -0,28 0,00 - - -0,28 

InfomaticSvenskaFoderautomatik AB 0,00 -0,25 - - -0,13 

Jan JepsenBil AB 0,15 0,04 - - 0,17 

AB Jolin&Wilkensson 0,20 -0,17 - - 0,12 

Karlssons Salonger i Jönköping AB -0,05 0,60 - - 0,25 

Mac Ripper AB 0,07 0,03 - - 0,09 

Matlust i Göteborg AB 0,09 -0,05 - - 0,07 

MetlySverige AB -0,08 -0,12 - - -0,14 

Multi Brand Company Scandinavia AB -1,85 -1,26 - - -2,48 

Neonode AB 2,81 -1,91 - - 1,86 

Nordisk Golvavjämning AB -0,20 -0,08 - - -0,24 

PemectraLasertech AB -0,36 -0,12 - - -0,42 

Plaståtervinning i Arvika AB 0,21 -0,15 - - 0,14 

STC Produktions AB -0,12 -0,18 - - -0,21 

Sales Group Scandinavia Sweden AB -0,59 0,04 - - -0,57 



 
 

 

SkandinaviskaMetmo AB 0,17 -0,82 - - -0,24 

SvenskaEffectumförsäljnings AB 0,04 -0,14 - - -0,03 

SöderåsensMekaniska AB -0,08 -0,52 - - -0,34 

TalkPool Consulting AB 0,10 0,34 - - 0,27 

TyresöEntreprenad AB -0,13 0,45 - - 0,10 

UrsusArctos i Kalix AB -0,10 0,04 - - -0,08 

VinslövsSten AB 0,24 -0,52 - - -0,02 

XKLM i Jönköping AB -0,12 0,57 - - 0,17 

Arklego AB -0,38 0,15 -0,16 - -0,28 

BRL Electronics AB -0,13 0,64 -1,02 - 0,17 

El Rör & Styr i Ljusdal AB 0,12 -0,11 -0,18 - -0,05 

Fast FoodSupplier i Johanneshov AB -0,64 0,17 -0,19 - -0,53 

Fordonskonsulterna Stockholm AB -0,92 0,04 -0,45 - -1,03 

HelJo AB -0,12 0,01 0,01 - -0,11 

HundraReklambyrå AB 0,41 -0,57 0,21 - -0,09 

Klubb och Företagsprofilering i Linköping AB -0,75 0,94 -0,45 - 0,04 

LK Chark AB -0,19 0,00 -0,14 - -0,24 

LitusFastigheter AB -0,16 -0,03 0,58 - 0,00 

Norsjö Mack AB 0,03 -0,03 0,26 - 0,09 

Outside Scandinavia AB -0,25 -0,06 -0,06 - -0,33 

Rapidax Repro AB 0,13 0,03 -0,05 - 0,14 

Stanlyplåt AB 0,38 -0,26 -0,23 - 0,04 

Studentkraft i Malmö AB 0,10 -0,21 -0,22 - -0,18 

ThulinochAhlbomsBygg AB -0,34 0,32 -0,07 - -0,04 

ToraredsEntreprenad AB 0,01 -0,40 0,03 - -0,38 

ÖRN-Prefab AB -0,42 -0,06 0,00 - -0,48 

ACE Link Sweden AB -0,12 0,38 0,18 - 0,32 

Actron AB -0,08 -0,62 0,03 - -0,69 

Autoinvest Sweden AB -0,10 3,24 -1,68 - 2,58 

Butik Catherine Andersson AB 1,23 -0,11 -0,67 - 0,90 



 
 

 

Börsens Försäljning i Åkers Styckebruk AB 0,14 0,30 -0,52 - 0,27 

Docuteam AB 0,01 -0,18 0,02 - -0,16 

Eribe AB 0,09 -0,21 0,26 - -0,03 

Front Scandinavia AB -0,43 -0,20 -0,19 - -0,69 

IGF Energigas i Stockholm AB -0,67 0,03 -0,31 - -0,74 

Industriutveckling i Norr AB 0,33 -1,14 -0,21 - -0,88 

Kungsbacka Graphic AB -0,22 0,09 -0,25 - -0,21 

MobivoxSverige AB 0,82 -0,54 0,14 - 0,33 

PotatoProcessingMachinery AB 0,00 0,13 -0,21 - 0,06 

Restaurang Invest i Norrköping AB 0,09 -0,11 0,02 - -0,01 

Scandinavian International Services, SCANDIS 

AB -0,04 -0,14 0,75 - 0,07 

SoNordicHotel Apartments AB 1,40 -1,03 -0,22 - 0,30 

Swedish Energy System Transition AB 0,60 -0,29 -0,06 - 0,29 

T.C.C. TelecomconnectEuropé AB -1,58 0,39 -0,96 - -1,51 

Växjö Montage Service AB -0,04 -0,01 0,05 - -0,03 

Wångsell och Andersson Byggnads AB -0,26 0,06 0,03 - -0,19 

ÖvergårdsByggshop AB -0,26 -0,08 0,04 - -0,33 

Cabling Sverige AB 0,19 -0,49 0,28 0,01 -0,02 

Colonell Sweden AB 0,09 -0,04 0,04 -0,23 0,03 

Fashion Partner Båstad AB -0,15 0,17 -0,18 -0,49 -0,28 

GränbyBil&Livs AB 0,44 -0,41 0,38 -0,38 0,32 

Hem och Stil i Växjö AB -0,11 0,25 -0,24 -0,26 -0,17 

LF Markconsult AB 0,09 0,20 -0,18 0,02 0,12 

MAEB AB 0,04 -0,08 0,18 -0,16 0,10 

NewSkills Sweden AB -0,11 -0,02 -0,17 0,19 -0,25 

PPC Engineering AB -0,62 0,41 -0,97 0,33 -1,10 

Ruta 019 Byggnadsprojektering AB 0,07 0,04 -0,02 0,43 0,20 

StjärnKompaniet AB 0,17 -0,20 -0,06 -0,08 -0,11 

TärnaVilt AB 0,05 0,26 -0,25 -0,46 -0,06 



 
 

 

Botnia Production AB 0,07 0,15 -0,48 -0,16 -0,30 

Comsinus i Nacka AB 0,20 -0,01 -0,04 0,02 0,16 

Grönsaksbolaget Berger & Co AB -0,27 0,24 -0,15 0,50 -0,05 

Kroatienspecialisten AB 0,57 -0,09 0,28 -0,15 0,72 

Nike Hydraulics AB 0,12 -0,33 -0,27 0,23 -0,42 

Stålmonteringar AB STÅLAB 0,10 0,05 -0,07 -0,13 0,05 

Triple Promotion AB 0,24 0,09 0,10 -0,08 0,41 

 

-0,04 -0,07 -0,13 -0,04 -0,12 

 

År 05/06 06/07 07/08 08/09 Medelvärde 

av förändring 

Förändring -0,04 -0,07 -0,13 -0,04 -0,12 

 


