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Sammanfattning 

Titel: Går det att förutspå konkurser? – En jämförelse mellan olika modeller 

Författare: Therése Dalberg och Jenny Thörnqvist 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

Bakgrund: Många företag går i konkurs varje år vilket är förknippade med kostnader för de 

enskilda intressenterna och för samhället i stort. För att kunna vidta eventuella åtgärder innan 

konkursen är ett faktum är det av intresse att veta om någon av de modeller som forskare tagit 

fram för att förutspå konkurser faktiskt fungerar.  

Syfte: Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det går att applicera någon av ett 

urval av etablerade konkursmodeller på svenska industri- och tillverkningsföretag.  

Teori: Studien kommer att testa tre olika forskares modeller och metoder: Altmans, Platts och 

Platts samt Pompes och Bilderbeeks.  

Metod: I denna studie kommer enbart en deduktiv forskningsansats att användas och 

datainsamlingen är kvantitativ då nyckeltal hämtas från de aktuella företagens 

årsredovisningar. Urvalet baseras på de företag som ansökte om konkurs under år 2011 och de 

som representerar kontrollgruppen har slumpmässigt valts ut bland de företag inom 

avgränsningen som inte gått i konkurs det aktuella året.   

Resultat och slutsats: Altmans och Platts och Platts modeller visar sig inte vara applicerbara 

på svenska företag. Dock är vissa av Pompes och Bilderbeeks nyckeltal tillämpliga till att 

använda för konkursprognostisering för svenska företag. 

Nyckelord: Konkursprognostisering, nyckeltal, Altman, Platt och Platt, Pompe och 

Bilderbeek, tillverknings- och industriföretag, Z'-score  



 
 

Abstract 

Title: Is it possible to predict bankruptcy? – A comparison between different models 

Authors: Therése Dalberg and Jenny Thörnqvist 

Supervisors: Bengt Lindström and Jurek Millak 

Background: Companies are going bankrupt every year which is associated with costs for 

individual parties with interests in the company and for society in general. To be able to take 

any action before bankruptcy is a fact, it is interesting to know if any of the models that 

scientists developed to predict bankruptcies actually works. 

Purpose: The purpose of this study is to determine whether it is possible to apply a selection 

of the established bankruptcy models on Swedish manufacturing companies.  

Theory: The study will test three different researchers' models and methods: Altman's, Platt's 

and Platt's, as well as Pompe's and Bilderbeek's.  

Methodology: In this study, only a deductive research approach will be used and the data 

collection is quantitative since the ratios are obtained from the relevant companies' financial 

statements. The selection is based on the companies that filed for bankruptcy in 2011 and the 

firms which represent the control group were selected at random among the companies within 

the delimitation that didn't go bankrupt during the current year. 

Result and conclusion: Altmans and Platts and Platts models turn out not to be applicable on 

Swedish companies. Some of Pompes and Bilderbeeks ratios are relevant for use in 

bankruptcy prediction for Swedish companies though. 

Key words: Bankruptcy prediction, ratios, Altman, Platt and Platt, Pompe and Bilderbeek, 

manufacturing companies, Z'-score 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Många företag går i konkurs varje år. Vid en konkurs fördelas konkursbolagets tillgångar till 

de parter som har fordran på företaget och därmed kan bolagets resurser användas till andra 

verksamheter som förhoppningsvis är mer lönsamma. Konkurser är förknippade med 

kostnader för samhället och inte minst för de enskilda intressenterna i företaget. Investerare 

och långivare förlorar utdelning på sina investeringar och utgivna lån, leverantörer får ofta 

sina fordringar bortprioriterade och får därmed ingen utdelning eftersom det i de flesta fall 

inte finns tillräckligt med resurser kvar för att betala leverantörsskulderna. Anställda förlorar 

sina arbeten och statens kostnader för arbetslöshet och sociala bidrag ökar. (Charitou, 

Charalambous & Neophytou, 2004) 

På kort sikt är konkurser förknippade med stora kostnader och om dessa går att förutsäga på 

ett tillförlitligt sätt skulle det vara till stort intresse för många intressenter till företagen. De 

skulle kunna skydda sina egna intressen om de hade möjlighet att förutspå en konkurs en tid 

innan den realiseras (Skogsvik, 1988). Det kan även finnas möjlighet att vidta åtgärder för att 

undvika konkursen. Därför anser vi det viktigt att ta reda på om någon av de modeller som 

forskare tagit fram för att förutspå konkurser för olika bolag faktiskt fungerar. Dessa modeller 

skiljer sig mellan varandra och inger olika grad av förtroende. Det har gjorts undersökningar 

tidigare för att ta reda på om någon av dessa är tillförlitliga. Dock har vi inte hittat någon som 

visar på en jämförelse mellan flera av dessa modeller för att se vilkas resultat som stämmer 

bäst överens med verklighetens resultat.  

Beroende på hur länge ett företag har funnits på marknaden, hur stabila de varit under denna 

tid och hur ledningen har skött företaget så har man troligtvis kunnat bygga upp en buffert för 

att klara av konjunkturnedgångar lättare. Det finns inte hos mindre och nyetablerade företag 

som därför riskerar att gå i konkurs vid motgångar. Det är viktigt att se till att dessa mindre 

företag klarar sig igenom motgångarna så att det uppstår en ökad konkurrens på marknaden. 

Detta så att de äldre och vanligtvis mindre produktiva företagen inte själva får reglera 

marknaden när den kan bli så mycket effektivare och bättre med dessa yngre företag. Det är 

därför viktigt att hjälpa dessa att hålla sig kvar på marknaden och rota sig så att de på egen 

hand kan övervinna denna typ av motgångar i framtiden, då risken för konkurs i nyetablerade 

företag minskar med tiden. (Andersson, 2006) 
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Att ett företag går i konkurs kan bero på en mängd olika faktorer, de fem vanligaste orsakerna 

har listats av Koponen (2003). Den vanligaste orsaken är att lönsamheten inte är tillräckligt 

stor så att företaget inte längre är vinstgivande. Nästa faktor ligger utanför ledningens kontroll 

vilket till exempel kan vara olika omvärldsfaktorer som man inte kunnat anpassa sig till eller 

förutspå. Det är också vanligt med finansieringsproblem, med andra ord att det behövs mer 

pengar men det är svårt att låna pengar från banken och ägarna inte har möjlighet att investera 

mer. Den fjärde vanligaste orsaken till konkurs har man kommit fram till är planering och 

kontroll. Dessa är sådana faktorer som man med rätt kunskap skulle kunna påverka och 

därmed förhindra konkurs. På femte plats finns utbildning som är förknippat med den 

kunskap eller okunskap som finns inom företagen och påverkar dess möjlighet till fortsatt 

överlevnad.  

Vid en konkurs bildas ett konkursbo som är en juridisk person som representeras av en utsedd 

konkursförvaltare. Det inleds då en process som har som syfte att se till att borgenärerna får 

betalt utefter vilken prioritet deras fordran har och se till att en borgenär inte gynnas framför 

en annan. Meningen är att se till att alla får ut en så stor del som möjligt av de medel som 

finns i konkursboet. Hur man ska agera vid en konkurs finns lagstadgat sedan år 1987 i 

Konkurslagen (1987:672) (Sveriges Rikes Lag) och är ett vanligt förfarande i rätten. 

1.2 Problemformulering 

Aktörerna på marknaderna byts ut i och med att olönsamma företag går i konkurs och nya tar 

sig in och etablerar sig på marknaden. Som intressent i form av till exempel kreditgivare, 

framtida anställd, leverantör, kund och så vidare är det viktigt att veta om det är relativt säkert 

att ingå avtal med det aktuella företaget. För allas intresse vore det också en stark fördel om 

man kunde beräkna om ett företag riskerar att gå i konkurs eller inte i förväg för att på så sätt 

minska förlusterna när det väl inträffar. Konkurser påverkas både av interna och externa 

faktorer som skiljer sig mellan olika miljöer, företag och marknader. När det talas om olika 

marknader i det här sammanhanget åsyftas skillnaden mellan marknader nationellt och 

internationellt. De teorier som finns idag som sägs förutspå konkurser är till största del 

uppbyggda i USA och anpassade till att fungera på den amerikanska marknaden. Forskning 

inom området har även gjorts i Norden men har inte fått samma uppmärksamhet som övriga 

studier inom området, och nämns därmed inte så ofta. Vi har dock inte kunnat hitta någon 

som är utformad för att fungera på svenska marknader inom det område som vi valt. 
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Många studier har gjorts för att försöka få fram de modeller som är applicerbara i verkligheten 

och användningen av nyckeltal är central i de flesta av dem. Man har också försökt urskilja 

den eller de nyckeltal som har störst betydelse och olika forskare har olika åsikter om vilka 

dessa är. Soliditet visar på ett företags betalningsförmåga långsiktigt (Holmström, 1993) och 

anses därför av många ha en stor inverkan på möjligheten till prognostisering av hur det går 

för företagen. Hög soliditet kan därför innebära att ett företags förmåga att överleva på lång 

sikt ökar. Detta har använts som ett argument för nyckeltalets betydelse. Soliditeten kan dock 

inte ses som uteslutande avgörande för prognostiseringen av konkurs men finns ändå med i 

olika modeller för att på så sätt i samband med andra nyckeltal användas för att förutse 

konkurser. Även likviditet, som visar på ett företags betalningsförmåga kortsiktigt, och 

kassaflöde, vilket är in- och utbetalningar i ett företag (Holmström, 1993) är återkommande 

nyckeltal i olika studier. Det finns dock ingen entydig bild av vilka nyckeltal som är bäst och 

mest pålitliga för att förutspå en framtida konkurs, och resultaten från tidigare studier har 

ingen samstämmighet och är ofta motsägelsefulla.  

Eftersom förutsättningarna för företag kontinuerligt förändras i takt med att samhället 

förändras kan en konkursmodell med tiden bli inaktuell och betydelsen av en del nyckeltal 

kan därmed också variera genom åren. Det är därför av stor vikt med fortsatta studier inom 

detta ämne och att konkursmodeller kontinuerligt uppdateras. 

1.3 Frågeställning 

Denna studie ska jämföra olika konkursmodeller och klargöra om det finns någon/några 

modeller eller nyckeltal som effektivt kan förutspå en konkurs för svenska företag. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det går att applicera någon av ett urval av 

etablerade konkursmodeller på svenska industri- och tillverkningsföretag.  

1.5 Begrepp 

För att undvika missförstånd följer här förklaringar till en del av de begrepp som används i 

arbetet. 

Begreppet konkurs syftar till företag som inte längre kan bedriva sin verksamhet utan måste 

lägga ner den (Koponen, 2003). Man talar i vissa av de studerade forskningarna om 
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ekonomiska problem, det är dock för diffust för att kunna tas med då det kan vara på så 

många olika nivåer. Därför används endast konkurser i denna studie. 

Multipel diskriminantanalys, även förkortat MDA, går ut på att man med olika variabler ska 

kunna klassificera varje enhet i en av minst två kategorier. Variablerna kallas 

diskriminantvariabler och bildar tillsammans en diskriminantfunktion. Värdet för varje enhet 

som beräknas fram med denna funktion avgör till vilken förbestämd kategori enheten tillhör. 

(Körner & Wahlgren, 2005) 

I en föreläsning redogör Vasisht för logit analyser, som avser en multivariat teknik som 

undersöker sannolikheten att en händelse, till exempel en konkurs, inträffar eller inte. Genom 

att beräkna resultatet av ett antal oberoende variabler ges ett värde som resulterar i ett av två 

möjliga, på förhand givna, utfall. 
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2 Metod 

2.1 Induktiv och deduktiv forskningsansats 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) innebär en induktiv forskningsansats att man utgår från 

faktiska observationer av verkligheten, empirin, och sedan formulerar generella teorier utifrån 

dessa. I en deduktiv forskningsansats utgår man däremot från de redan befintliga teorierna och 

gör förutsägelser om specifika empiriska händelser. Dessa förutsägelser undersöks sedan på 

olika sätt. 

Denna studie har utförts enligt en deduktiv ansats, det vill säga att utgångspunkten har varit 

befintliga teorier och modeller av Altman, Platt och Platt samt Pompe och Bilderbeek som 

utvecklats för konkursprognostisering. Dessa applicerades sedan på vårt urval av 

konkursföretag och icke konkursföretag inom tillverknings- och industribranscherna för att 

testa om modellerna även fungerar på svenska företag.  

2.2 Kvantitativ och kvalitativ forskningsansats 

Enkelt sett kan man beskriva kvantitativa data som sådan data som är mätbar, det vill säga 

som går att presentera med hjälp av siffror. Dessa data kan samlas in genom till exempel 

strukturerade enkätundersökningar och inhämtning av numerisk information från olika källor. 

Kvalitativa data är inte mätbar i siffror och samlas in genom exempelvis intervjuer och 

observationer. Det är dock inte alltid helt lätt att tydligt skilja på dessa båda metoder och ofta 

används en kombination av dem. Till exempel kan en intervjuundersökning innehålla både 

frågor med förstrukturerade svarsalternativ och så kallade öppna frågor, där intervjuobjektet 

fritt får formulera sitt svar. (Larsen, 2009) 

Denna studie har gjorts med hjälp av kvantitativa undersökningar i och med att nödvändiga 

data har inhämtats från företags finansiella rapporter. Dessa data har sedan använts i ett antal 

olika modeller för att beräkna sannolikheten att företag kommer gå i konkurs. 

2.3 Urval 

För att kunna undersöka hur väl en konkursmodell fungerar behövs data från en tid innan 

konkursen realiserats. Om modellen är baserad på nyckeltal behöver man titta på tidigare års 

finansiella rapporter för att testa deras förutsägelseförmåga. I tidigare undersökningar har man 

ofta valt att undersöka information ett antal år innan en konkurs inträffat och sedan tittat på 
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hur förutsägelseförmågan ändras för varje år ju närmare konkursrealisationen man kommer 

(se till exempel Charitou et al., 2004 och Platt & Platt, 2006). Då det är intressant med så 

aktuella uppgifter som möjligt kommer företag som inlett konkurs år 2011 att undersökas. 

Företagen ska finnas på den svenska marknaden och varit etablerade sedan år 2005. I denna 

studie har två skilda år studerats, dessa är fem år respektive två år innan inledd konkurs. Det 

innebär att information har hämtats från företagens årsredovisningar för åren 2006 och 2009. 

Genom att använda sig av dessa år kan man se om modellerna kan förutspå en konkurs en 

längre tid innan den inträffar, och hur det eventuellt förändras närmare inpå konkursen.  

Vad gäller företag som inte längre existerar har de som har likviderats frivilligt inte 

inkluderats då dessa inte kan anses relevanta för studien eftersom att de eventuellt kunnat 

fortsätta sin verksamhet. I övrigt har vi inte gått in på varför företagen har gått i konkurs.  

De aktiebolag som gick i konkurs under år 2011 är totalt 3819 stycken och bland dessa är det 

endast 227 som är inom tillverknings- och industribranscherna. Företag som varit vilande i ett 

antal år före konkursen har räknats bort då deras årsredovisningar inte ger en rättvisande bild 

av hur företaget fungerar som aktivt. Även de som inte har årsredovisningar från de aktuella 

åren har räknats bort innan urvalet av företag gjorts. Av de företag som återstår har 50 stycken 

som ska testas slumpmässigt valts ut. Därefter har ett urval bestående av levande företag valts 

ut till kontrollgruppen. För detta har databasen Retriever Business, som innehåller information 

om svenska bolag och årsredovisningar med tio års historik, använts. Tillvägagångssättet har 

varit att genom Retriever Business sökfunktion sålla bort de företag som inte är aktiebolag 

och ej ingår i de branscher som denna undersökning avgränsar sig till samt de som är startade 

senare än år 2005. Av de företag som var kvar har sedan ett slumpmässigt urval på 50 stycken 

gjorts till att ingå i kontrollgruppen. 

Detta urval har gjorts efter att ha tittat på tidigare studiers urval. Platt och Platt, exempelvis, 

har använt ett urval på 276 stycken konkursföretag när de utvecklade modellen. Vi anser att 

det inte är nödvändigt med ett lika stort urval för att testa modellens tillämpbarhet. Detsamma 

gäller Altman som har använt sig av 244 stycken konkursföretag för att utveckla sin modell 

och Charitou med flera har endast 51 stycken. Därför anser vi att ett urval på 50 företag bör ge 

en grundläggande bild om modellerna är användbara. 
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2.4 Underlag 

Det underlag som använts är främst vetenskapliga artiklar i vilka forskare själva redogör för 

sina modeller; hur de utformats, används och är tänkta att fungera. Detta för att komma så 

nära den ursprungliga källan som möjligt. För att få utökad information och förståelse har 

även tidigare studier där dessa modeller tillämpats studerats.  

2.5 Datainsamling 

Insamlad data i en undersökning består av antingen primär- eller sekundärdata. Skillnaden 

mellan dessa är att primärdata är data som anskaffats i den egna undersökningen och 

sekundärdata är redan existerande data som hämtats från en extern källa. (Vejde, 2005) 

I denna studie har inga nya data inhämtats utan redan insamlat material i form av 

årsredovisningar har utnyttjats. Det vill säga vi har endast använt oss av sekundärdata.  

Från Bolagsverket har vi fått skickat till oss data med organisationsnumren på alla aktiebolag 

som inledde sin konkurs under år 2011, och via databasen Retriever Business har företagens 

namn, årsredovisningar och ett fåtal redan uträknade nyckeltal fåtts fram. Först och främst har 

de företag som är inom tillverkning och industri sorterats ut och därefter har de företag som 

inte har nödvändiga data att tillgå uteslutits. Utifrån det har vi sedan gått in i de valda 

företagens årsredovisningar och letat upp den information som modellerna kräver.  Allt detta 

är sekundärdata som endast sätts samman på olika sätt och beräknas.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) visar en hög validitet i uppsatsen att de data som 

insamlats är relevant för den genomförda studien. De data som inhämtats representerar företag 

inom industri- och tillverkningsbranscherna bland både företag i inledd konkurs och bland de 

som fortfarande drivs. Dessa har slumpmässigt valts ut för att på ett representativt sätt kunna 

återspegla branschgenomsnittet inom dessa grupper. Antal industri- och tillverkningsföretag 

som gick i konkurs under år 2011 var 227 stycken. Detta representerar populationen för denna 

undersökning. Ett urval på 50 stycken företag utgör därmed cirka 22 % av den totala 

populationen, vilket är tillräckligt för att ge en indikation om modellernas möjlighet att 

förutspå konkurser. För att testa modellerna krävs information som återfinns i företagens 

årsredovisningar, all information som inhämtats från dessa är därmed relevanta för den gjorda 

studien vilket ökar validiteten.  
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Reliabiliteten visar hur tillförlitlig data är, detta kan testas genom till exempel upprepad 

undersökning (Johannessen & Tufte, 2003). Data som använts till denna undersökning är 

konstant i och med att dess ursprung är årsredovisningar för de olika företagen. Detta innebär 

att eventuella följande undersökningar av samma karaktär baserad på samma underlag 

kommer ge samma resultat som denna undersökning gett. Det som dock kan påverka 

reliabiliteten i denna uppsats är det faktum att tillvägagångssättet inte finns beskrivet steg för 

steg i originalartiklarna, vilket gör att det finns rum för tolkningar. Detta gör att det vid ett 

nytt test kan göras en annan tolkning och det kan leda till ett annat resultat. Dessutom är 

artiklarna skrivna på engelska vilket kan göra att det uppkommit översättningsproblem vad 

gäller vilka redovisningsposter som ska vara med i vissa nyckeltal.   

2.7 Källkritik 

De källor från vilka data till denna uppsats har hämtats är genomgående tillförlitliga. Vad 

gäller teoriavsnittet har informationen erhållits direkt från forskarnas originaltexter, vilket 

borde medföra hög tillförlitlighet. Det har dock visat sig att det finns ett tryckfel i Altmans 

bok, ”Corporate Financial Distress and Bankruptcy” från 2006 där Z'-scoremodellen för 

privata företag innehåller ett nyckeltal vars ena faktor är börsvärdet, vilket inte finns för 

privata onoterade företag. Till denna formel finns därför en annan källhänvisning som visar 

hur modellen egentligen ska se ut. Det är därför av stor vikt att man trots pålitliga källor är 

medveten om att en risk för fel alltid föreligger. 

Företagen som inkluderats i denna undersökning har valts från en population av alla företag 

som inlett konkursförfarande under år 2011, och information om vilka dessa är har fåtts från 

Bolagsverket. Bolagsverket är en myndighet som bland annat registrerar nystartade och 

avslutade företag och samlar in årsredovisningar för alla aktiebolag (och i vissa fall även 

andra företag). Myndigheten styrs av en regeringsutsedd generaldirektör. Det kan därför 

konstateras att Bolagsverket bör vara en trovärdig källa och den information om konkursbolag 

som inhämtats från Bolagsverket bör vara relevant och pålitlig. 

Nyckeltalen som används i de olika modellerna för konkursprognostisering har hämtats från 

respektive företags årsredovisningar. Dessa kommer direkt från de enskilda företagen och har 

kontrollerats genom interna kontroller, och i vissa fall även av en extern revisor. Det bör 

därför kunna antas att dessa siffror är tillförlitliga nog för att användas i denna undersökning. 
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Givetvis finns det alltid risker att information inte är säker; den mänskliga faktorn är till 

exempel en riskfaktor. Det vill säga, forskare kan ha felskrivningar i sina texter, en anställd på 

Bolagsverket kan göra en felregistrering eller en redovisningsekonom kan göra ett fel i 

årsredovisningen. Denna risk föreligger dock alltid oavsett källa.  

2.8 Risk för fel 

2.8.1 Typ I och Typ II fel 

Vid en undersökning som denna finns det alltid risk för att så kallade Typ I och Typ II fel 

inträffar. Ett Typ I fel innebär att man vid en hypotesprövning förkastar nollhypotesen trots att 

den är sann. Sannolikheten att man felförkastar nollhypotesen är samma procentsats som 

signifikansnivån för testet. Det innebär att vid en signifikansnivå på tio, är risken att felaktigt 

förkasta hypotesen tio %. Ett Typ II fel är motsatsen till fel av Typ I, det innebär att man trots 

att nollhypotesen är falsk, inte förkastar den. Risken för att inte upptäcka denna typ av fel 

beror på hur stort felet är. (Vejde & Leander, 2005) 

I den här uppsatsen innebär risken för fel av Typ I att konkursmodellerna kan visa att det inte 

är risk för konkurs men att en sådan ändå inträffar. Ett Typ II fel inträffar då modellerna 

förutspår en konkurs men företaget överlever.  

2.8.2 Företags vidtagna åtgärder 

En annan typ av fel som riskerar att uppstå kan vara att konkursmodellen några år i förväg 

visar på en stundande konkurs men att ledningen sedan vidtar åtgärder och lyckas med att 

förhindra konkursen. I en sådan situation kan modellens förutsägelse att en konkurs kommer 

inträffa vara rätt men på grund av de vidtagna åtgärderna inträffar ingen konkurs. I denna 

uppsats kommer det inte tas hänsyn till en sådan eventuell omständighet, därför nämns endast 

att den risken finns. 
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3 Teori 

Detta avsnitt inleds med att övergripande nämna tidigare forskning som haft betydelse inom 

utvecklingen av konkursprognostisering. Därefter fortsätter en mer genomgående redogörelse 

för de undersökningar som ligger till grund för denna studie, och vars metoder kommer att 

användas, nämligen de gjorda av Altman, Platt och Platt samt Pompe och Bilderbeek. 

3.1 Tidigare forskning 

De nedan nämnda studierna har alla satt sina spår i forskningen och är endast ett litet urval av 

den stora litteratur som finns. 

3.1.1 Beaver 

Det finns många olika teorier som beskriver modeller för att förutspå konkurser. Många 

baseras på olika nyckeltal som anses kunna indikera en kommande konkurs. Beavers (1966) 

modell är en av de tidigare modellerna som använder nyckeltal för att förutspå konkurser. 

Modellen går ut på att man gör en univariat analys av olika nyckeltal, det vill säga analyserar 

nyckeltalen var för sig för att se hur väl de enskilt kan förutspå en konkurs. Nyckeltalen som 

analyserades är många, bland annat var kassaflödet en viktig post. Det dividerades med 

omsättning, tillgångar respektive skulder för att skapa tre olika nyckeltal. En annan väsentlig 

post var årets resultat som skapade ytterligare tre nyckeltal genom att också det divideras med 

omsättning, tillgångar respektive skulder. 

3.1.2 Altman 

I slutet av 1960-talet publicerade Altman (1968) en modell för konkursprognostisering, vilken 

var tillämpbar på amerikanska noterade tillverkningsföretag. Den kallas Z-scoremodellen och 

var liknande den som Beaver presenterat. Den baserade sig också på analyser av nyckeltal, 

men till skillnad från Beavers univariata metod tillämpar Altman en multivariat analys av 

nyckeltal vilket innebär att man i samma analys inkluderar flera olika nyckeltal. Altman 

uttryckte detta i en regressionsformel där fem olika nyckeltal viktades och adderades för att få 

fram ett värde (Z) som beskriver risken för att en konkurs ska inträffa. 

Formel 1: Altmans Z-score 
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där  X1 = Rörelsekapital/Totala tillgångar 

 X2 = Balanserade vinster/Totala tillgångar 

 X3 = Resultat före ränte- och skattekostnader/Totala tillgångar 

 X4 = Marknadsvärde/Totala skulder 

 X5 = Omsättning/Totala tillgångar 

Altmans Z-scoremodell som nämndes ovan har hittats i två olika varianter, båda skrivna av 

Altman. Den ena återfinns i hans artikel från 1968 och den andra i en bok från 2006 skriven 

av Altman och Hotchkiss (2006). Skillnaden dem emellan är att fyra av koefficienterna är 100 

gånger större i den ena än i den andra, medan den femte är oförändrad.  

Jämför 

Formel 1: Altmans Z-score 

                                  

med 

Formel 2: Altmans Z-score - annan variant 

                                          

Det har inte framgått om man gjort någon utveckling av modellen som kan förklara denna 

skillnad. Vi har därför valt att utgå från den formel som återfinns i boken då vi har funnit att 

den varianten använts i andra vetenskapliga artiklar (bland annat av Shumway, 2001 och 

Becchetti et al., 2010). 

Altman har med tiden utvecklat denna modell vilket har lett till uppkomsten av både Z'-score 

och Z''-score. Den förstnämnda kommer förklaras närmare senare i uppsatsen då den är en av 

modellerna som kommer att testas. I Z''-scoremodellen har koefficienterna ändrats och 

dessutom har en tagits bort (Altman & Hotchkiss, 2006). Altmans syfte med denna var att den 

skulle kunna appliceras på ej tillverkande företag, både privata och publika. Formeln för 

denna är: 

Formel 3: Altmans Z''-score 

                                     

För att göra det enkelt har man lagt till en konstant på 3,25 för att brytningspunkten ska gå vid 

noll. Det visar att om summan bli lägre än noll är det kritiskt för företaget och de löper en 

större risk för konkurs. 
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Altman har efter det utvecklat ytterligare en modell som har samma syfte som de tidigare 

(Altman & Hotchkiss, 2006). Den kallas ZETA®
 och är utvecklad för att klara av större 

företag men är relevant för både små och stora företag. Denna modell har visat en större 

träffsäkerhet under en längre period än dess föregångare. Forskarna bakom ZETA®-modellen 

vill inte släppa parametrarna kring denna då den fortfarande är den nyaste och hittills mest 

korrekta modell enligt dem själva. De vill istället kommersialisera den för egen vinning. 

Dessa två nämnda forskare, Beaver och Altman, är med sina olika modeller bland de tidigaste 

inom statistiska konkursmodeller. Forskningen inom området har sedan dess kontinuerligt 

utökats och nedan nämns ett urval av forskare som bidragit till utvecklingen. Dessa modeller 

kommer inte implementeras i den här undersökningen men det är ändå värt att nämna dem för 

att få en förståelse för forskningsområdet.  

3.1.3 Ohlson 

Ohlson (1980) anpassade sin studie om konkursprognostisering till industriella företag i USA. 

Den baserades på ett urval av 105 stycken företag som gått i konkurs under perioden 1970-

1976. Ohlson använde sig av en sannolikhetsbaserad logit modell och i studien inkluderades 

nio olika nyckeltal. Ett av dessa som tycktes vara av särskild vikt var storleken på företaget. 

Andra nyckeltal som användes var bland annat totala skulder genom totala tillgångar, 

rörelsekapital genom totala tillgångar och kortfristiga skulder genom omsättningstillgångar. I 

studien identifierades fyra faktorer som var statistiskt signifikanta för att kunna förutspå 

konkurs inom ett år. Dessa var storleken på företaget, finansiell struktur, resultat och aktuell 

likviditet. Ohlson diskuterade även en tveksamhet till att använda data som företag 

offentliggjorde efter att det gått i konkurs och menade att tidigare studier kan ha överskattat 

modellernas förutsägelseförmåga om man använt sådana data. 

3.1.4 Beynon och Peel 

I början av 2000-talet utkom Beynons och Peels (2001) studie som undersökte möjligheten att 

förutspå konkurser på brittiska medelstora och stora företag inom tillverkningsindustrin. Det 

slutgiltiga urvalet bestod av 30 stycken företag som gick i konkurs under perioden 1 april 

1997 till 31 mars 1998. Nyckeltalen som användes – tolv stycken – valdes ut för att täcka in 

de faktorer som tidigare studiers resultat visat är relevanta för konkursprognostisering. Dessa 

kan kategoriseras enligt storlek, resultat, skuldsättningsgrad, likviditet och övriga (vilket 

inkluderar tidsfördröjningen mellan räkenskapsårets sista dag och dagen då årsrapporterna 
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offentliggjordes, företagets ålder och hur revisorssituationen ser ut). Slutsatsen blev att företag 

har större risk att drabbas av konkurs om de är mindre företag, har mindre lönsamhet, högre 

skuldsättningsgrad och lägre likviditet, har längre tid mellan räkenskapsårets slut och 

publicering av årsrapporter, är yngre, har bytt revisor och vars revision handläggs av en firma 

som inte tillhör ”the Big 6” (som enligt Beynon och Peel utgörs av revisionsbyråerna Arthur 

Anderson, Coopers and Lybrand, Ernst and Young, KPMG, Price Waterhouse och Touche 

Ross). 

3.1.5 Charitou, Charalambous och Neophytou 

Charitou, Charalambous och Neophytou (2004) har i sin studie undersökt konkurs-

prognostisering inom den brittiska industrin. De använde sig av både logit analys, som väger 

oberoende variabler för att få fram ett värde för varje företag och klassificerar det som 

antingen ett konkursföretag eller ett icke konkursföretag, och neurala nätverk, vilket är en 

metod som är utvecklad för att efterlikna den mänskliga hjärnan. Man kom fram till att båda 

dessa modeller kan vara pålitliga alternativ till att förutspå konkurser. Denna studie gjordes på 

51 publika företag inom industribranschen. Studien började med ett stort antal nyckeltal men 

reducerades till endast tre stycken som fungerade bäst. Dessa är kassaflöde från den löpande 

verksamheten genom totala skulder (CFFOTL), rörelseresultat genom totala skulder 

(EBITTL) och totala skulder genom totala tillgångar (TLAT). Dessa representerar de 

finansiella kategorierna kassaflöde, lönsamhet och kapitalstruktur. 

3.1.6 Neurala nätverk 

En av de modernaste metoderna för konkursprognostisering är neurala nätverk, även förkortat 

NN (se till exempel O´Leary, 1998; Zhang et al., 1999; Atiya, 2001). Det är en förhållandevis 

ny teknik (från 90-talet) som är inspirerad av neurobiologisk teknik och är tänkt att fungera så 

som den mänskliga hjärnan gör. Den ska kunna lösa vissa problem eller identifiera vissa 

mönster och även identifiera underliggande relationer, precis som hjärnan gör. Det är en 

effektiv och omfattande metod som i dagens läge ger bra information (Charitou, et al., 2004). 

Neurala nätverksmetoden kommer inte att testas i den här uppsatsen då den är väldigt 

komplex och kräver jättelika databaser. I den här studien testas modeller som endast behöver 

en mindre mängd data som går att finna i årsredovisningar.  
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3.2 Teoretisk referensram 

Nedan kommer ytterligare några forskare inom området, vilkas modeller kommer användas i 

den här studien, att redovisas mer ingående. De har utvecklat modeller som är applicerbara på 

tillverknings- och industribranscherna och är därför relevanta för den här studien. 

3.2.1 Altman 

Den tidigare nämnda Z-scoremodellen som introducerades 1968 är anpassad för noterade 

företag inom tillverkningsindustrin. Altman har sedan dess utvecklat denna modell för att 

även kunna tillämpa den på onoterade tillverkningsföretag (Altman & Hotchkiss, 2006). Den 

bygger på samma variabler som Z-score med undantag för X4 där man inte längre kan 

använda sig av börsens värde på aktierna och företagets marknadsvärde. Istället använder man 

sig av bokfört värde på eget kapital för dessa onoterade bolag. Vägningstalen skiljer sig också 

för att vara anpassade för dessa företag. Altman har för denna studie använt sig av ett urval 

som består av 244 konkursföretag under tidsperioden 2000-2004. Denna nyare modell kom att 

kallas Z'-score för att indikera att det är samma modell men anpassad för onoterade företag. 

Modellen ser ut som följande: 

Formel 4: Altmans Z'-score 

                                           

där: X1 = (Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder)/Totala tillgångar 

 X2 = Balanserade vinstmedel/Totala tillgångar 

 X3 = Rörelseresultat/Totala tillgångar 

 X4 = Bokfört värde på eget kapital/Totala skulder 

 X5 = Omsättning/Totala tillgångar 

(Denna modell har hämtats från Altmans (2000) artikel ”Predicting Financial Distress of 

Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA
® 

Models” eftersom den modell som återfinns i 

Altman och Hotchkiss (2006) innehåller ett tryckfel.) 

Gränsvärdena för detta test har följande uppdelning: 

Ej konkurs Z' > 2,90 

Gråzon  1,23 < Z' < 2,90 

Konkurs  Z' < 1,23 
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3.2.2 Platt och Platt 

Harlan och Marjorie Platt (2006) forskade även de inom ämnet och fick sin studie publicerad 

år 2006 i ”Review of Applied Economics” där de redogör för sin forskning. De har avgränsat 

sin undersökning till 14 grupper av tillverkningsindustrier; textilfabrik, kläder, papper och 

liknande produkter, kemikalier, petroleum och kol, gummi, läder, sten, keramik, glas och 

betong, grundmetaller, metalltillverkningsindustri, industrimaskiner och utrustning, elektrisk 

och elektronisk utrustning, transportutrustning samt instrument och relaterade produkter. 

Dessa kategorier ska tillsammans representera de olika tillverkningsindustrierna. Man 

använder sig främst av företag som har ekonomiska problem men inte ännu gått i konkurs. 

Definitionen av de företagen är att de ska stämma in på följande kriterier under de två aktuella 

åren som studien görs på; EBITDA (resultat innan finansiella poster, skatt samt av- och 

nedskrivningar) minskat med räntekostnaderna ska vara negativt, negativt rörelseresultat och 

negativt resultat före speciella poster.  

För att kunna använda bolagens nyckeltal behöver de ställas i jämförelse med hela 

industriernas nyckeltal. Man har då använt sig av följande formel: 

Formel 5: Platts och Platts industrijämförelse av nyckeltal 

                                  
                     

                                       
     

där:  i = ett företag inom industrin 

 j = industrin som helhet 

Formeln som de använder sig av för att mäta hur olika nyckeltal förhåller sig till varandra 

visas nedan. Dessa nyckeltal ska var för sig kunna mäta om ett företag har ekonomiska 

problem, och kombinationen av dem ska även tala om med större sannolikhet hur ett företag 

mår.  

Formel 6: Platt och Platt - sannolikhet för ekonomiska problem 

  (  )             (
  

     
)       (

      

  
)       (

        

  
)       (

 

 
)

      (  ) 

där: Pr(FD)  = Sannolikheten för ekonomiska problem 

CF/Sales = Kassaflöde/Omsättning  

EBITDA/TA = Resultat innan finansiella poster, skatt samt av- och nedskrivningar  

 /Totala tillgångar  
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CLTD Due/TA = Långfristiga skulder/Totala tillgångar  

TIE = Resultat före skatt/Räntekostnader 

QR = (Omsättningstillgångar-varulager)/Kortfristiga skulder  

För att detta sedan ska bli till en sannolikhet mellan 0 och 1 sätts resultatet in i en formel för 

logit regression som ser ut som följer: 

Formel 7: Platt och Platt - logit regression 

   
 

[      (                      )]
 

där: Pi = Sannolikheten för ekonomiska problem för företag i 

Xik = Variabel k för företag i 

Bk = Beräknad koefficient för variabel k 

Genom att använda formel 6 är dessa koefficienter och variabler redan angivna vilket gör 

formeln enkel att använda för att på så sätt få fram det slutgiltiga resultatet som visar 

sannolikheten för att det aktuella företaget går i konkurs. 

Platt och Platt skiljer på ekonomiska problem och konkurs och menar att dessa två i olika 

situationer kan vara samma sak eller vara vitt skilda skeden. Diskussionen kan dock göras 

lång då det finns olika vinklar att se på detta. I denna uppsats används begreppet konkurs 

enligt tidigare definition. 

3.2.3 Pompe och Bilderbeek 

Denna forskning gick ut på att kunna förutspå konkurser för små och medelstora företag inom 

industrin. Dessa forskare gjorde undersökningen med hjälp av en multipel diskriminantanalys 

(MDA) och den nyare metoden neurala nätverk (NN), dessa båda gav liknande resultat 

(Pompe & Bilderbeek, 2005). Man har använt sig av 73 olika nyckeltal i studien (bilaga 2) för 

att få fram de som påverkar mest. Det finns ett antal olika hypoteser om hur nyckeltalen 

påverkas om det går dåligt för företagen, ett exempel är om ett företag börjar närma sig 

konkurs så syns det först på nyckeltal som visar aktiviteten i företaget och även lönsamheten. 

Efter det tror man att soliditeten påverkas och till sist även likviditeten. Denna hypotes visade 

sig dock inte kunna gå att bekräfta då det inte fanns något klart händelseförlopp när företagen 

närmar sig konkurs, det skiljer sig för mycket från fall till fall för att det ska gå att dra några 

generella slutsatser. Istället valde man att dela upp företagen i två grupper där den ena består 

av äldre företag som är mer än åtta år gamla, och den andra av yngre företag som är åtta år 
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eller yngre. Hypotesen i detta fall var att det är svårare att förutspå konkurs hos unga företag 

än gamla etablerade företag. Denna hypotes kunde bekräftas, anledningen till det var att det är 

mindre sannolikt att unga företag sakta går mot konkurs och därför är den också svårare att 

förutse. Det finns stora skillnader mellan nya och gamla företag och att sätta dem i samma 

grupp ger inte en rättvisande bild enligt forskarna.  

Av de 73 valda nyckeltalen kunde man sedan utesluta några i taget för att till slut komma fram 

till att det var 15 nyckeltal för de äldre företagen respektive 16 stycken för de yngre företagen 

som gav störst utslag. Nedan anges i tabell 1 de nyckeltal som man kom fram till är mest 

relevanta (definitioner av en del av begreppen återfinns i bilaga 2): 

Äldre företag Yngre företag 
r2 net operating results/total assets r4 net results/total assets 

r7 cash flow/total assets r8 profit after taxes/equity 

r8 profit after taxes/equity r9 cash flow/equity 

r24 profit after taxes/added value r24 profit after taxes/added value 

r31 added value/total assets  r31 added value/total assets 

r35 income taxes/added value  r35 income taxes/added value 

r46 quick assets/total assets r39 publication lag 

r48 quick assets/amounts payable within 1 year  r43 current assets/total assets 

r52 (investments+cash-financial debts)/current assets r44  current assets/short-term debt 

r54 cash/current assets r46 quick assets/total assets 

r59 trade debtors/total assets  r50 (investments+cash)/total assets  

r62 trade debts/total assets r52 (investments+cash-financial debts)/current assets  

r64 equity/total assets r54 cash/current assets 

r67 long-term debts/total assets r64 equity/total assets 

r68 (reserves+accumulated profit or loss)/total assets r67 long-term debts/total assets 

  r70 cash flow/total debts 

Tabell 1: Pompes & Bilderbeeks utvalda nyckeltal 

Denna studie gjordes i Belgien på belgiska företag. Tack vare bra system med arkiv med 

lättåtkomliga data kunde man göra en stor undersökning. Företagen delades in i fyra grupper: 

gamla företag som gått i konkurs, gamla företag som fortfarande levde, nya företag som gått i 

konkurs och nya företag som fortfarande levde för att på så sätt försöka se sambanden mellan 

nyckeltalen och dessa grupper. 

Dessa nyckeltal ska sedan testas i Dichotomous klassifikationstest. Det inleds med att 

nyckeltalens värde sorteras i storleksordning och för varje par av successivt ökande siffror ska 

värdenas exakta mitt tas ut. I exempelvis sifferföljden 0,2, 0,5, 0,7 är mellanvärdena 0,35 och 

0,6. För varje mellanvärde (w) beräknas två resultat. 

Formel 8: Pompe och Bilderbeek - Dichotomous klassifikationstest 

Resultat A = (lägstakonkurs/totalkonkurs + högstaej konkurs/totalej konkurs)/2*100% 

Resultat B = (högstakonkurs/totalkonkurs + lägstaej konkurs/totalej konkurs)/2*100% 
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Efter att alla mellanvärden beräknats fastställs vilket det högsta mellanvärdet är. Detta är det 

optimala gränsvärdet. Om det är ett A-värde klassificeras företagen på så sätt att om 

nyckeltalets värde är mindre än det optimala gränsvärdet tillhör det kategorin konkurs, är det 

större än gränsvärdet tillhör det levande-kategorin. Resultat A representerar andelen 

årsredovisningar som har klassificerats rätt i den här uppdelningen. Om det högsta värdet 

istället är ett B-värde är uppdelningen den motsatta, det vill säga att om nyckeltalets värde är 

större än gränsvärdet klassas det som konkurs, annars levande. Till sist görs en ny uppdelning 

där nyckeltalets värde i förhållande till det optimala gränsvärdet bestämmer klassificeringen, 

vilken beror på om gränsvärdet är ett A- eller B-värde. Den nya summan är också 

testresultatet. 

Då Pompe och Bilderbeek utvecklade denna modell själva använde de sig av både ett 

“training set” och ett “test set”. Det förstnämnda urvalet utgjorde grunden för själva 

utvecklingen av metoden, medan det andra användes till att testa den utvecklade metoden. 

Praktiskt innebär detta att urvalet som ingick i ”training set” var de företag som användes till 

att bestämma det optimala gränsvärdet. Det värdet var sedan utgångspunkt för att klassificera 

företagen som ingick i ”test set”, vilket också gav det slutgiltiga testresultatet. 

Det kommer inte att göras en ny härledning av metoden utan endast ett test av det aktuella 

urvalet då avsikten endast är att testa modellen. En jämförelse kommer därför att göras mellan 

testresultaten av de individuella nyckeltalen som denna undersökning resulterar i och de 

testresultat som Pompes och Bilderbeeks studie kom fram till.  
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4 Empiri 

4.1 Altman 

I enlighet med Altmans konkursmodell så indikerar ett värde lägre än 1,23 på konkurs. Enligt 

den insamlade empirin från konkursföretagen fem år innan inledd konkurs kan man förutspå 

konkurser i 14 fall av de 50 studerade företagen. Detta motsvarar en korrekt bedömning på 28 

%. Av konkursföretagen visar modellen att 14 företag (28 %) ej ligger i riskzonen för 

konkurs, och 22 företag (44 %) befinner sig i en gråzon där det är svårt att förutspå företagets 

framtid.                 

Bland konkursföretagen, två år före konkursen inleds, indikerar modellen på att företagen 

närmar sig en konkurs i 15 av fallen. Det ger en korrekt bedömning på 30 % jämfört med 28 

% fem år i förväg. Antalet företag som beräknas klara sig från konkurs är, två år innan, tio 

stycken (20 %) och de svårbedömda i gråzonen har ökat från 22 till 25 stycken (50 %).  

 2009 2006 

Ej konkurs 10 st 20 % 14 st 28 % 

Gråzon 25 st 50 % 22 st 44 % 

Konkurs 15 st 30 % 14 st 28 % 
 Tabell 2: Empiri, konkursföretag - Altmans modell 

 

Samma test har gjorts på en kontrollgrupp bestående av 50 företag som inte gått i konkurs. Av 

dessa blev 25 stycken (50 %) korrekt bedömda fem år innan kontrollåret. Sex företag (12 %) 

blev felaktigt bedömda då resultatet visar på konkurs. De resterande 19 företagen (38 %) 

klassades som svårbedömda. 

Tre år senare visar modellen en korrekt bedömning för 22 av de företag som ej gått i konkurs 

vilket motsvarar 44 %. En felaktig bedömning gjordes på åtta av företagen (16 %) då de 

indikerade på konkurs. Resterande 20 företag (40 %) blev placerade i gråzonen.  

 2009 2006 

Ej konkurs 22 st 44 % 25 st 50 % 

Gråzon 20 st 40 % 19 st 38 % 

Konkurs 8 st 16 % 6 st 12 % 
 Tabell 3: Empiri, ej konkursföretag - Altmans modell 
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4.2 Platt och Platt 

Fem år innan inledd konkurs visar konkursföretagen ett resultat med endast fyra företag med 

max sannolikheten 50 % för konkurs och 45 företag över den gränsen. Två av företagen under 

gränsvärdet har inte alla variabler som modellen efterfrågar vilket innebär att en term i 

formeln har värdet noll.  

Bland konkursföretagen från två år före inledd konkurs befinner sig 46 av företagen över 50 

% i sannolikhet. Det är en överväldigande majoritet då endast fyra företag befinner sig på 

eller under 50 %. Det sista företaget räknas som bortfall då det saknar avgörande variabler 

och kan därför inte beräknas. Två av företagen med ett resultat på högst 50 % är inte komplett 

då all nödvändig data inte kunde beräknas.  

För de fortfarande existerande företagen fem år innan kontrollåret befann sig 47 företag över 

50 % och två företag på värdet 50 %. Det sista företaget kommer att ses som bortfall då 

avsaknaden av variabler gör att den inte går att beräkna. Ett av företagen med 50 % resultat 

saknar en nödvändig variabel vilket gör att en term i formeln blir noll.  

Två år innan var resultatet för kontrollföretagen 45 stycken över 50 % och fem företag med 

maxvärdet 50 %. Även här saknar ett av företagen med maxvärde 50 % en nödvändig 

variabel. 

 Konkurs Ej konkurs 

 2009 2006 2009 2006 

0,51 - 1,0 46 st 92 % 45 st 90 % 45 st 90 % 47 st 94 % 

0 - 0,5 4 st 8 % 4 st 8 % 5 st 10 % 2 st 4 % 

Bortfall - - 1 st 2 % - - 1 st 2 % 

Summa 50 st 100 % 50 st 100 % 50 st 100 % 50 st 100 % 
Tabell 4: Empiri - Platts och Platts modell 

4.3 Pompe och Bilderbeek 

Tabellerna nedan visar resultatet från testerna av Pompes och Bilderbeeks metoder.  

 Testresultat 

Äldre företag 2009 2006 

r2 net operating results/total assets 50 50 

r7 cash flow/total assets 50 50 

r8 profit after taxes/equity 62 46 

r24 profit after taxes/added value 50 48 

r31 added value/total assets  58 56 

r35 income taxes/added value  50 50 

r46 quick assets/total assets 58 56 
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 Testresultat 

Yngre företag 2009 

r4 net results/total assets 50 

r8 profit after taxes/equity 44 

r9 cash flow/equity 43 

r24 profit after taxes/added value 57 

r31 added value/total assets 60 

r35 income taxes/added value 50 

r39 publication lag 59 

r43 current assets/total assets 52 

r44  current assets/short-term debt 65 

r46 quick assets/total assets 46 

r50 (investments+cash)/total assets  50 

r52 (investments+cash-financial debts)/current assets  50 

r54 cash/current assets 50 

r64 equity/total assets 57 

r67 long-term debts/total assets 48 

r70 cash flow/total debts 57 

 Tabell 6: Empiri, yngre företag - Pompes och Bilderbeeks metod 

 

För 2009 års underlag visar undersökningen av de individuella nyckeltalen ett resultat som 

ligger inom intervallet 43 % och 65 %. Dessa siffror visar de olika nyckeltalens individuella 

förmåga att förutspå konkurs. Sju av de äldre företagens nyckeltal har ett resultat över 50 % 

vilket innebär att de enligt metoden kan vara relevanta för att förutspå konkurs. Fem nyckeltal 

har ett testresultat på exakt 50 % vilket betyder att det inte går att konstatera om dessa 

nyckeltal är betydelsefulla eller inte. De tre nyckeltal som fick ett testresultat under 50 % har 

därmed ingen relevans för konkursprognostisering. För de yngre företagen är motsvarande 

siffror sju, fem samt fyra nyckeltal. Genomsnittet för de äldre företagen är 53 % och 52 % för 

de yngre företagen.  

År 2006 visar testresultatet för de äldre företagen sju nyckeltal med ett värde över 50 %, fyra 

nyckeltal har ett värde under 50 % och fyra har ett värde på exakt 50 %. I Pompes och 

Bilderbeeks studie testas endast de tre sista åren innan konkursen för de yngre företagen. 

Därmed undersöks inte informationen från 2006 för de yngre företagen i den här studien. 

r48 quick assets/amounts payable within 1 year  65 61 

r52 (investments+cash-financial debts)/current assets 50 51 

r54 cash/current assets 53 51 

r59 trade debtors/total assets  48 48 

r62 trade debts/total assets 55 52 

r64 equity/total assets 49 48 

r67 long-term debts/total assets 53 52 

r68 (reserves+accumulated profit or loss)/total assets 48 50 

Tabell 5: Empiri, äldre företag - Pompes och Bilderbeeks metod 
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5 Resultat och analys 

5.1 Altman 

Av de företag som gått i konkurs kunde Altmans modell fem år i förväg endast kategorisera 

14 av de 50 företagen som konkurser och lika många som ej konkurs. Den visar alltså lika 

många i båda grupperna vilket ger en chans på 50 % för detta urval. Om man ser till två år 

innan inträffad konkurs på dessa företag kan den klassificera 15 företag inom rätt kategori 

vilket är en mer än tre år tidigare. Tio företag kom samma år att klassas som ej konkurs vilket 

är en minskning från tre år tidigare med 4 företag. De resterande företagen har hamnat i 

gråzonen där det inte går att säkert säga vilken kategori företaget tillhör. Det ska också 

förtydligas att det inte alltid är samma företag båda åren utan skiljer i resultatet. Ett företag 

kan år 2006 klassats som konkurs men inte år 2009 eller tvärtom.   

Av de företag som vid undersökningstillfället inte gått i konkurs kunde modellen fem år i 

förväg klassificera hälften av dessa i rätt grupp medan sex stycken sågs som konkursföretag. 

Årsredovisningarna två år innan kontrollåret gav ett annat resultat då mindre än hälften av 

företagen klassificerades rätt och fler sågs som konkurser. 

I denna studie blev 30 % av konkursföretagen korrekt klassificerade två år innan konkurs. För 

de företag som ej gått i konkurs var den korrekta klassificeringen 44 %. För samma period i 

Altmans studie klassificerades 72 % av konkursföretagen och 94 % av de levande företagen 

korrekt.   

    Tabell 7: Sammanställning av tabellerna 2 och 3 

 

5.2 Platt och Platt 

Modellen som Platt och Platt har utformat ger liknande resultat för de två grupperna 

konkursföretag och ej konkursföretag. Resultatet visas i sannolikheten för ekonomiska 

  2009 2006 

Konkursföretag Rätt klassificerade 30 % 28 % 

 Gråzon 50 % 44 % 

 Fel klassificerade 20 % 28 % 

Levande företag Rätt klassificerade 44 % 50 % 

 Gråzon 40 % 38 % 

 Fel klassificerade 16 % 12 % 
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problem och i båda grupperna visar en majoritet på problem. För det första klassificeras 

nästan alla företag från båda grupperna som konkursföretag, för det andra visar fler 

konkursföretag en lägre sannolikhet för ekonomiska problem än de levande företagen. 

Skillnaden är dock inte stor; år 2009 klassas fyra konkursföretag och ett levande företag inom 

sannolikhetsintervallet 0 – 50 %. För år 2006 är de motsvarande resultaten fyra respektive två 

företag. 

 Konkurs Ej konkurs 

 2009 2006 2009 2006 

0,51 - 1,0 46 st 92 % 45 st 90 % 49 st 98 % 47 st 94 % 

0 - 0,5 4 st 8 % 4 st 8 % 1 st 2 % 2 st 4 % 

Bortfall - - 1 st 2 % - - 1 st 2 % 

Summa 50 st 100 % 50 st 100 % 50 st 100 % 50 st 100 % 
Tabell 8: Empiri - Platts och Platts modell (Tabellen är hämtad från avsnitt 4.2) 

 

 Konkurs Ej konkurs Totalt 

Rätt klassificerade ett år 

innan ekonomiska problem 
87 % 94,8 % 93,2 % 

   Tabell 9: Resultat från Platts och Platts originalstudie 

 

Av de företag som inte inlett någon konkurs 2011 har 49 respektive 47 av dessa mer än 50 % 

sannolikhet för ekonomiska problem. Av konkursföretagen är det för år 2009 (två år före 

inledd konkurs) 92 % av företagen som korrekt klassificeras med mer än 50 % risk för 

ekonomiska problem. För de levande företagen har 2 % blivit rätt indelade i kategorin för 0-

50 % risk för att få ekonomiska problem. I tabell 8 visas resultatet av studien som Platt och 

Platt gjort ett år före inträffad konkurs med resultatet där 87 % av konkursföretagen och 94,8 

% av de levande företagen klassificerades rätt (Platt & Platt, 2006). Med anledning av att de 

endast använder sig av ett år före ekonomiska problem uppstår är det inte relevant att jämföra 

deras resultat med den del av denna undersökning som visar fem år före konkurs. Jämförelse 

kommer därför endast att göras med denna studies resultat från två år före konkurs. 

5.3 Pompe och Bilderbeek 

Denna modell gav ett varierande resultat på de svenska företagen. I tabell 10 syns resultaten 

från både originalstudien (P & B) och denna undersökning samt skillnaden mellan de båda. 

Majoriteten av nyckeltalen gav ett lägre resultat på det aktuella urvalet för denna 

undersökning än för originalet.  
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Ett flertal av de beräknade testresultaten har ett värde på 50 % vilket betyder att nyckeltalen 

inte kan göra en bedömning mellan de olika klassificeringarna, konkurs eller ej konkurs. 

Det finns fyra nyckeltal som visar ett bättre resultat för de utvalda företagen än i Pompes och 

Bilderbeeks studie. För de äldre företagen är dessa r31 och r46. Det första representerar 

bruttoresultatet genom totala tillgångar, vilket ursprungligen hade en tillförlitlighet på 55 % 

men som har ökat med en procentenhet (pe) till 56 % för 2006 och sex procentenheter från 52 

% till 58 % för 2009. Även det andra, omsättningstillgångar genom totala tillgångar, har haft 

en aning bättre effekt då den ökat från 54 % till 56 % år 2006 och från 57 % till 58 % år 2009. 

Pompes och Bilderbeeks undersökning visar två nyckeltal som har 70 % tillförlitlighet för två 

år innan konkurs. Dessa är r64 och r68, och är de som visar störst skillnad mot denna nygjorda 

undersökning. Det förstnämnda representerar eget kapital genom totala tillgångar som är ett 

mått på soliditet. Enligt undersökningen på de svenska företagen skulle soliditet inte vara ett 

relevant mått på dessa då tillförlitligheten ligger på 49 %. Det andra nyckeltalet är reserver 

plus balanserat resultat, genom totala tillgångar. Detta nyckeltal visar graden av intern 

finansiering och ger för de svenska företagen ett resultat på 48 %. För fem år innan konkurs är 

skillnaden mellan de båda studierna också som störst för nyckeltalen r64 och r68. Pompes och 

Bilderbeeks resultat för nyckeltal r64 är då 62 % medan resultatet för denna studie är 48 %. 

För r68 är motsvarande resultat 64 % och 50 %.   

Nyckeltalet r48, som står för omsättningstillgångar minus lager, genom kortfristiga skulder 

minus upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, är i denna undersökning det nyckeltal 

som ger det högsta resultatet för de äldre företagen för både 2009 och 2006.  

 

 2009 2006 

Äldre företag 
P & B 

(%) 

Studien 

(%) 

Skillnad 

(pe) 

P & B 

(%) 

Studien 

(%) 

Skillnad 

(pe) 

r2 net operating results/total assets 59 50 -9 54 50 -4 

r7 cash flow/total assets 69 50 -19 60 50 -10 

r8 profit after taxes/equity 64 62 -2 57 46 -11 

r24 profit after taxes/added value 68 50 -18 60 48 -12 

r31 added value/total assets  52 58 6 55 56 1 

r35 income taxes/added value  66 50 -16 62 50 -12 

r46 quick assets/total assets 57 58 1 54 56 2 

r48 quick assets/amounts payable within 1 year  68 65 -3 62 61 -1 

r52 (investments+cash-financial debts)/current assets 69 50 -19 64 51 -13 

r54 cash/current assets 64 53 -12 57 51 -6 

r59 trade debtors/total assets  50 48 -2 51 48 -3 
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r62 trade debts/total assets 58 55 -3 57 52 -5 

r64 equity/total assets 70 49 -21 62 48 -14 

r67 long-term debts /total assets 55 53 -2 55 52 -3 

r68 (reserves+accumulated profit or loss)/total assets 70 48 -22 64 50 -14 

Tabell 10: Analys, äldre företag - Pompes och Bilderbeeks metod 

 

För de yngre företagen har nyckeltalen r31, r39 och r44 ökat i betydelse i denna studie jämfört 

med i Pompes och Bilderbeeks studie. Det första av dessa står för bruttoresultatet genom 

totala tillgångar och den har ökat tio procentenheter från 50 % till 60 %. Det andra nyckeltalet 

representerar tidsfördröjningen från bokslutsdagen tills årsredovisningen har offentliggjorts, 

denna har ökat med sju procentenheter till 59 %. Nyckeltalet r44 är omsättningstillgångar 

genom kortfristiga skulder som stigit till 65 % från 62 %. Detta nyckeltal är även det som ger 

det högsta resultatet för de yngre företagen. 

De nyckeltal som visar störst skillnad bland de yngre företagen mellan de båda studierna är r52 

och r54. Det förstnämnda står för finansiella anläggningstillgångar plus likvida medel minus 

totala skulder som har minskats med upplupna kostnader och förutbetalda intäkter genom 

omsättningstillgångar. Denna har minskat med 18 procentenheter från 68 % till 50 %. r54 står 

för likvida medel genom omsättningstillgångar och denna har minskat från 65 % till 50 %. 

 

 2009 

Yngre företag 
P & B 

(%) 

Studien 

(%) 

Skillnad 

(pe) 

r4 net results/total assets 60 50 -10 

r8 profit after taxes/equity 57 44 -13 

r9 cash flow/equity 56 43 -13 

r24 profit after taxes/added value 62 57 -5 

r31 added value/total assets 50 60 10 

r35 income taxes/added value 63 50 -13 

r39 publication lag 52 59 7 

r43 current assets/total assets 53 52 -1 

r44  current assets/short-term debt 62 65 3 

r46 quick assets/total assets 52 46 -6 

r50 (investments+cash)/total assets  64 50 -14 

r52 (investments+cash-financial debts)/current assets  68 50 -18 

r54 cash/current assets 65 50 -15 

r64 equity/total assets 65 57 -8 

r67 long-term debts/total assets 52 48 -4 

r70 cash flow/total debts 67 57 -10 

 Tabell 11: Analys, yngre företag - Pompes och Bilderbeeks metod 
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6 Slutsats 

Syftet med denna studie var att ta reda på om det går att applicera någon av de utvalda 

utländska modellerna för konkursprognostisering på svenska företag. Efter att undersökningar 

har gjorts då Altmans och Platts och Platts modeller samt Pompes och Bilderbeeks metod 

testats är slutsatsen att dessa inte är applicerbara på den svenska marknaden i 

originalversionerna.  

Testerna av Altmans modell gav inga tillförlitliga resultat då den hade svårt att klassificera 

många företag som därmed hamnade inom gråzonen. Det bästa resultatet den gav var att den 

klassificerade 50 % av de levande företagen korrekt. 

Resultaten från testerna av Platts och Platts modell klassificerade minst 90 % av alla företag, 

både konkurs- och levande företag, som företag med ekonomiska problem för båda åren som 

testades. Fastän det ger ett bra resultat för konkursföretagen gör det sämre resultatet för de 

levande företagen att modellen ej kan beskrivas som tillförlitlig. 

Pompes och Bilderbeeks metod består av att testa individuella nyckeltal. Från början hade de 

73 stycken nyckeltal som de sedan testade för att få fram de som är mest väsentliga. Detta 

resulterade i 15 stycken nyckeltal för äldre företag och 16 stycken nyckeltal för yngre företag. 

Testerna av dessa har visat att alla inte ger lika bra och relevanta resultat för vårt urval av 

svenska företag. Av dessa visar undersökningen att för de äldre företagen är 

likviditetsnyckeltalet r48 (omsättningstillgångar minus lager genom kortfristiga skulder minus 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter) mest relevant för prognostisering som görs både 

två och fem år innan konkurs. Andra viktiga nyckeltal är r31 (bruttoresultat genom totala 

tillgångar) för båda åren samt r8 (årets resultat genom eget kapital) som dock endast visade sig 

vara relevant för två år innan konkurs. För de yngre företagen är det likviditetsmåttet r44 

(omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder) som är mest väsentligt, men även r31 

(bruttoresultat genom totala tillgångar) och r39 (tidsfördröjningen från räkenskapsårets slut till 

offentliggörandet av de finansiella rapporterna) visar sig vara av vikt. 

Sammanfattningsvis har vi i och med denna studie kommit fram till att ingen av de tre testade 

modellerna ger tillförlitliga resultat vid applicering på svenska företag inom tillverknings- och 

industribranscherna. Modellerna behöver dock inte vara helt verkningslösa då de i 

originalstudierna gett bra resultat, men för att ge mer tillförlitliga resultat vid tillämpning på 

svenska företag krävs modifiering av samtliga modeller.   
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Diskussion 

Resultatet från Altmans modell gav inte det förväntade resultatet då den inte lyckades 

klassificera många av företagen inom rätt kategori. Av konkursföretagen var det fem år innan 

konkurs mindre än en tredjedel som klassificerades korrekt vilket inte ger någon tillförlitlighet 

till modellens förmåga att förutspå konkurs. Tre år senare förändrades inte resultatet nämnvärt 

då endast ytterligare ett företag blev rätt klassat. Många företag hamnade inom gråzonen för 

båda åren vilket inte heller det är ett tillfredsställande resultat. Det ger då ingen indikation på 

om modellen fungerar eller inte. Eftersom att modellen är anpassad för den amerikanska 

marknaden skulle en revidering av modellen behövas så att den anpassas bättre för den 

svenska marknaden och ger ett bättre resultat.  

Hur Altman har kommit fram till dessa nyckeltal och deras viktning är inte helt klart. När han 

utvecklade originalformeln Z-score användes 66 företag, varav hälften var konkursföretag. 

Det har kritiserats för att vara ett för litet urval för att kunna göra någon generell modell. I och 

med det låga urvalet finns det en risk att den bestämda viktningen för nyckeltalen ej är 

representativ. När Altman vidareutvecklade sin Z-score till Z'-score ökade han urvalet av 

konkursföretag till 244 stycken. För att modellen ska vara anpassad för onoterade 

tillverkningsföretag ändrade han nyckeltalet marknadsvärde på eget kapital genom totala 

skulder till bokfört värde på eget kapital genom totala skulder. De resterande nyckeltalen 

förblev oförändrade. Han ändrade dock viktningarna för alla nyckeltal. Då det inte framgår 

hur Altmans undersökning resulterat i de olika viktningarna är det svårt att kontrollera dess 

relevans. Det finns därför en risk att de valda viktningarna inte passar för de svenska 

företagen. Nyckeltalen i sig kan vara relevanta men viktningarna kanske bör justeras. Det kan 

också vara skillnader i redovisning som gör att nyckeltalen kan ge olika värden för samma 

företag beroende på redovisningssätt. Detta kan möjligtvis ha en inverkan på hur modellen 

fungerar på svenska företag och bör därför tas i beaktande. 

Då urvalet har baserats på Retriever Business klassificering av vilken bransch företagen 

tillhör och sedan kopplat det till den definition av tillverknings- och industriföretag som vi 

använts oss av finns det en risk för fel där. Med andra ord har inga djupare undersökningar 

om företagens verksamhet gjorts utan urvalet har baserats på tillverknings- och industriföretag 

inom branscherna: textilfabrik, kläder, papper och liknande produkter, kemikalier, petroleum 
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och kol, gummi, läder, sten, keramik, glas och betong, grundmetaller, metalltillverknings-

industri, industrimaskiner och utrustning, elektrisk och elektronisk utrustning, transport-

utrustning samt instrument och relaterade produkter. Det framgår inte mer specificerat i 

artikeln vilka branscher som Altman har fokuserat på, Z-scoreformeln framstår som en 

generell formel för alla tillverknings- och industriföretag. Det finns dock en risk för att det är 

skillnad mellan de ovan nämnda branscherna sinsemellan vilket kan försvåra prövningen av 

denna modell och ge ett resultat som inte representerar modellens potential. 

Resultatet från testet av Platts och Platts konkursmodell visade liknande resultat för både 

konkurs- och ej konkursföretag, det vill säga att nästan alla företag klassificerades som 

företag med ekonomiska problem oavsett om de gått i konkurs eller inte. Detta ifrågasätter 

direkt modellens tillämpning på dessa företag. Det finns dock en möjlighet att de företag som 

ej gått i konkurs lider av ekonomiska problem men att det ska gälla nästan alla företag verkar 

inte troligt.  

En risk finns för att forskarnas definition av ekonomiska problem skiljer sig från den konkurs 

som i den här uppsatsen används för att kontrollera modellens giltighet. Om kontrollgruppen 

lider av ekonomiska problem eller inte kommer förbli osagt men att större delar av urvalet ska 

lida av problem låter osannolikt.   

Hänsyn måste tas till att bland företagen i test- och kontrollgruppen fanns det företag som inte 

hade det värde som skulle undersökas. Till exempel fanns det inte en post för räntekostnader i 

varje årsredovisning. Denna variabel ingår som nämnare i ett nyckeltal vilket gör att hela det 

nyckeltalet försvinner och påverkar resultatet som fås av modellen. Detta fanns bland fyra 

konkursföretag respektive tre levande företag för något av de två aktuella åren. Det är en liten 

del av de undersökta företagen men ska tas i åtanke då en annan klassificering av dessa skulle 

kunna gestaltat resultatet annorlunda.   

Modellen är som de andra inte utvecklad specifikt för svenska företag vilket även det kan 

påverka resultatet. Hänsyn har dock tagits till svenska företeelser som obeskattade reserver för 

att få det att efterlikna så mycket som möjligt. Det faktum att en del företag visade negativa 

resultat och därmed ofta inte hade någon skattekostnad kan ha en påverkan. Det kan samtidigt 

ses som en möjlig omständighet i modellen för att indikera på konkurs och kan därför inte 

uteslutas som en avgörande faktor.  
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Testerna av Pompes och Bilderbeeks metod visade att majoriteten av nyckeltalen gav ett 

sämre resultat i denna undersökning av svenska företag än för originalundersökningen som 

utfördes på belgiska företag. Det indikerar på att nyckeltalen inte har samma relevans för de 

svenska företagen som för de belgiska. Nio av de prövade nyckeltalen går inte att förlita sig 

på till skillnad från när originalstudien gjordes eftersom de beräknade testresultaten har ett 

värde på 50 %. Detta betyder att nyckeltalen inte kan göra en bedömning mellan de olika 

klassificeringarna, konkurs och ej konkurs.  

De nyckeltal som gav de högsta resultaten, r44 för de yngre företagen och r48 för de äldre 

företagen, är båda likviditetsmått. Även utan att använda sig av en specifik modell för att 

förutspå konkurser kan man logiskt dra slutsatsen att en sämre likviditet är negativ för 

företagets fortsatta utveckling. Det är därför inte förvånande att just dessa nyckeltal visar sig 

vara bland dem som är mest relevanta för konkursprognostisering enligt denna metod.  

Ett annat nyckeltal som visar stor relevans för yngre företag är tidsfördröjningen (r39). Det kan 

vara ett bra mått att använda i en konkursmodell då företag med ekonomiska problem kan ha 

en tendens att förskjuta offentliggörandet av sina rapporter. Detta kan bero på att företaget vill 

kunna försöka lindra situationen innan den blir allmänt känd. En annan orsak kan vara att 

revisionsprocessen är mer tidskrävande för företag som riskerar konkurs. Det är dock möjligt 

att fördröjningen kan bero på andra anledningar som inte kan förklaras av ekonomiska 

problem, till exempel rent administrativa orsaker.  

I originalundersökningen är soliditeten (r64) ett relevant nyckeltal. I vår undersökning är den 

fortfarande relevant men inte i lika stor utsträckning för de yngre företagen. För de äldre 

företagen är fallet inte detsamma då relevansen är lägre än 50 % för både år 2006 och 2009. 

Dock anses soliditet generellt vara ett bra mått för att visa på ett företags betalningsförmåga 

på lång sikt även om denna modell till viss del inte kommer till den slutsatsen för detta urval. 

Det kan ifrågasättas om soliditeten är ett relevant mått för äldre företag men inte för de yngre, 

eller om det finns någon annan faktor som påverkat utfallet.  

Ett annat nyckeltal som är relevant för Pompes och Bilderbeeks undersökning är r68 vilket 

visar graden av intern finansiering, detta nyckeltal används även av Altman i hans Z-

scoremodell. Ett högt värde innebär att företaget har ett internt uppbyggt kapital vilket kan 

betyda att skuldsättningen är lägre. Trots det faktum att nyckeltalet anses viktigt i flera 

konkursprognostiseringsmetoder/-modeller så visar dock detta nyckeltal ingen relevans i vår 
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undersökning. Det är svårt att säga vad detta kan bero på, det borde dock inte bero på någon 

feltolkning då de poster som ingår i nyckeltalet ej är svårtolkade. Pompe och Bilderbeek 

definierar nyckeltalet r68 som "(reserves + accumulated profit or loss) / total assets", detta har 

tolkats som (reservfond + 73,7 % av obeskattade reserver + balanserat resultat) / totala 

tillgångar. 

Anledningar till att det är stor missberäkning i de olika modellerna och metoderna kan bero på 

ett antal olika faktorer så som att företagen gjort åtgärder som modellen inte kan ta hänsyn till. 

Det kan vara att ledningen är medveten om situationen och väljer att försöka rädda företaget 

genom att till exempel investera mer pengar i företaget eller genom nedskärningar. 

En annan anledning till att så många levande företag ändå klassats som konkursföretag eller 

företag med ekonomiska problem kan bero på att vi i urvalet endast tog hänsyn till om ett 

företag har gått i konkurs eller inte. Det gjordes ingen vidare kontroll om hur den ekonomiska 

situationen såg ut för varje företag. Därför kan ett företag vara levande men ändå ha 

ekonomiska problem vilket innebär att alla levande företag som klassificerats som företag 

med ekonomiska problem inte behöver vara felklassificerade.  

En möjlig förklaring till skillnaderna mellan resultaten från våra undersökningar och Altmans, 

Platts och Platts samt Pompes och Bilderbeeks undersökningar kan vara att deras modeller 

och metoder inte är utformade för den svenska marknaden. Generellt för samtliga testade 

modeller gäller därför att en modifiering av dessa bör göras så att de blir bättre anpassade till 

den svenska marknaden. Med modifiering menas då en omvärdering av främst vägningstalen 

då nyckeltalen i sig kan vara bra att använda sig av. Ytterligare en anledning till varför det har 

gett detta resultat kan vara att modellerna är utvecklade för ett antal år sedan och sedan dess 

har många förändringar gjorts i bland annat redovisningssätt som mycket väl kan ge utslag på 

resultatet. Det påverkas även av det faktum att modellerna inte är speciellt utvecklade för 

svenska företag och att det även mellan länderna skiljer sig mellan redovisningsregler och 

praxis.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Vi anser att det vore intressant att utvidga studien till att undersöka fler år innan en konkurs 

inleds samt att jämföra hur resultaten förändras mellan dessa. Ett annat förslag är att upprepa 

samma undersökning som gjorts i denna studie men istället använda ett annat urval för att se 

om resultaten blir desamma. 
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Modellerna och metoderna som testats är inte anpassade för den svenska marknaden, därför 

skulle undersökningar av samma modeller på andra utländska marknader som de inte är 

anpassade för vara ett intressant tillskott till forskningen. 

De modeller och metoder som undersöks i denna uppsats är endast ett litet urval av alla 

modeller för konkursprognostisering som utvecklats. Därmed anser vi att tester av andra 

modellers förutsägelseförmåga på svenska marknader är en angelägen komplettering inom 

detta forskningsområde. 

Då denna studie resulterat i kunskapen om att modellerna ej är applicerbara på svenska 

företag är en möjlig vidare forskning att undersöka hur en revidering av modellerna skulle 

kunna gå till för att ge bättre resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

I Pompes och Bilderbeeks (2005) forskning ingår det från början 73 olika nyckeltal som 

återfinns ordagrant i deras artikel. 

Profitability:     

r1 gross operating results/total assets r2 net operating results/total assets 

r3 gross results/total assets r4 net results/total assets 

r5 profit before taxes/total assets r6 profit after taxes/total assets  

r7 cash flow/total assets r8 profit after taxes/equity 

r9 cash flow/equity r10 gross operating results/working assets 

r11 net operating results/working assets     

Activity:     

r12 gross operating results/turnover r13 net operating results/turnover 

r14 gross results/turnover r15 net results/turnover 

r16 profit before taxes/turnover r17 profit after taxes/turnover 

r18 cash flow/turnover r19 gross operating results/added value 

r20 net operating results/added value r21 gross results/added value 

r22 net results/added value r23 profit before taxes/added value 

r24 profit after taxes/added value r25 cash flow/added value 

r26 equity/turnover r27 turnover/working assets 

r28 turnover/fixed working assets r29 turnover/current working assets  

r30 turnover/total assets r31 added value/total assets 

r32 added value/turnover r33 added value/fixed assets 

r34 financial charges/added value r35 income taxes/added value 

r36 personnel charges/added value r37 added value/number of persons employed 

r38 fixed working assets/number of persons employed r39 publication lag 

Liquidity:     

r40 working capital/turnover r41 working capital/total assets 

r42 current assets/turnover r43 current assets/total assets 

r44 current assets/short-term debt r45 quick assets/turnover 

r46 quick assets/total assets r47 quick assets/short-term debt 

r48 quick assets/amounts payable within 1 year  r49 (investments+cash)/turnover 

r50 (investments+cash)/total assets  r51 (investments+cash)/amounts payable within 1 year 

r52 (investments+cash-financial debts)/current assets  r53 cash/amounts payable within 1 year  

r54 cash/current assets r55 cost price of the production/stocks 

r56 stocks/turnover r57 stocks/total assets 

r58 trade debtors/turnover r59 trade debtors/total assets  

r60 trade debts/goods and services purchased r61 trade debts/turnover 

r62 trade debts/total assets r63 short-term debt/turnover 

Solvency:     

r64 equity/total assets  r65 equity/permanent capital 

r66 short-term debt/total assets r67 long-term debt/total assets 

r68 (reserves+accumulated profit or loss)/total assets r69 profit after taxes/total debt 

r70 cash flow/total debt r71 cash flow/long-term debt 

r72 net results/financial charges r73 whether equity is positive or negative 
Tabell 12: Bilaga - Pompes och Bilderbeeks ursprungliga nyckeltal 
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Bilaga 2 

Definitioner av en del av Pompes och Bilderbeeks nyckeltal 

Net results = Resultat före skatt + Finansiella kostnader 

Cash flow = Resultat efter skatt + Av- och nedskrivningar 

Equity = Summa eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver 

Added value = Omsättning – Kostnad sålda varor 

Quick assets = Omsättningstillgångar – Lager 

Publication lag = Det antal dagar det tar innan årsrapporten offentliggörs efter avslutat

 räkenskapsår 

Amounts payable                  

within 1 year = Kortfristiga skulder – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

Investments = Finansiella anläggningstillgångar 

Financial debts = Totala skulder – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
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Bilaga 3 

Företag som inlett konkurs under 2011 

Aktiebolaget Harry Johanssons Utgödslingar Strömsdal Kök & Interiör AB 

ALMAB AB Sunnerlöfs Grafiska Aktiebolag 

Bo Will Svetsservice Aktiebolag Termit & Bäver AB 

Br. Davidson Flis & Skog Aktiebolag Transport Bygg Åkersberga AB 

Bållby Skog Aktiebolag Trend Trade i X-län AB 

Coming Through Sweden Aktiebolag Trendnet Svenska AB 

Cromtjänst B. Johansson Aktiebolag Vecto Materialhantering AB 

Dala-Automatik Aktiebolag West Coast Coating AB 

Eda Byggkomponenter AB XLAN AB 

Emitor Aktiebolag  

Ergo Mek i Tvärred Aktiebolag  

Frölunda Svets Aktiebolag  

Gefle Forest syd AB  

Greenmachine AB  

Hannevind Vindkraft AB  

Hull Manufacturers Scandinavia AB  

Höjjes AB  

Industrisystem Dalarna Aktiebolag  

interNova Industriprodukter Aktiebolag  

Invarmex (Steel) Aktiebolag  

Kapellsystem Örebro AB  

Kinda Industriservice Aktiebolag  

Krutmöllans Snicker i Aktiebolag  

Kälarne Skog AB  

L. Palmgren Teknik i Linköping AB  

Landora Färgindustri Aktiebolag  

LGE Ytbehandling AB  

Lysekils Maskin och Svets Aktiebolag  

Markfönster Aktiebolag  

Metallprodukter Västbo Aktiebolag  

Miljö Industri Teknik i Orsa Aktiebolag  

Nilkam Industrier AB  

OPW Teknik AB  

Plåt & Galler i Forsheda AB  

Profile on Cake International AB  

PW Svets & Smide i Krylbo AB  

Rehab Tools i Västervik AB  

SELJA Skog AB  

Sinterteknik i Husqvarna, Hubbe AB  

Skåne Skinn i Malmö AB 

Smifa Metallprodukter AB 

 



 
iv 

 

Bilaga 4 

Levande företag under 2011 

A Karlsson Svets & Industrimontage Aktiebolag Ståhlbergs Mekaniska Verkstad Aktiebolag 

Ahlezon Produktion AB Svensk Regummering AB 

Aktiebolaget Förkromningsverket i Lagmansholm Svets & Smide i Eskilstuna Aktiebolag 

Aktiebolaget Norbergs Svets & Smide TECH Products Sweden AB 

Alarm & Elektronikservice i Spånga AB TOBEX AB 

Anders Plåt Aktiebolag TSM The Swedish Model AB 

ASKE Montage AB TUMAC Aktiebolag 

Backalack, Blästring & Renhållning i Nora AB Voxsol AB 

Biothema Aktiebolag Ådalens Stenhuggeri AB 

Bromma Motorcykeldelar AB  

Cumasjö AB  

DJ Karosseri AB  

Familjen Karlsson Aktiebolag  

GF Ytbehandling Aktiebolag  

Gummiverksta'n i Åstorp Aktiebolag  

Hammarhagens Rostfria i Nynäshamn AB  

Hermetik Hydraulik Aktiebolag  

Håson AB  

Industrirör Hallgren & Hast Aktiebolag  

IWH TRÅDPRODUKTER Aktiebolag  

Jockes Plåtslageri AB  

Kaki AB  

KG Nord Fastighets och Maskin AB  

L E Industriservice AB  

Lape Aktiebolag  

Lindanvagnen AB  

Lumbalia Aktiebolag  

M. Marklunds Betongprodukter AB  

Marieanne Lidemalms Modebutik AB  

Montagelego i Fristad Aktiebolag  

NB Nordiska Polymant Aktiebolag  

Novatek Aktiebolag  

Oilmek Skövde AB  

PEAL Mineral Processing AB  

Plåtservice i Storås AB  

Quadraform Aktiebolag  

Relaco i Klippan Aktiebolag  

Runds Mekaniska AB  

Scandinavian Coating AB  

Seabased Industry AB  

Sparenergi i Kramfors AB 

 


