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BAKGRUND: Många företag går i konkurs varje år vilket leder till att olika intressenter 

drabbas hårt till följd av konkursen. Därmed har konkursprognostiseringsmodeller utvecklats 

för att ge en tidig varning till intressenterna om företags framtida finansiella kris.  I Sverige 

använder kreditinstituten sig av sina egna modeller för att förutspå konkurser, dessa modeller 

är inte publicerade för allmänheten. I och med detta är vi intresserade att tillämpa utländska 

modeller på den svenska marknaden. 

SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra internationella 

prognostiseringsmodeller för att analysera hur tillämpbara de är på den svenska marknaden.  

METOD: Undersökningen har baserats på en kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv 

forskningsansats. Urvalet grundades på de företag som inlett konkurs år 2012 samt en 

kontrollgrupp bestående av friska företag. Slutligen bestod det slumpmässiga urvalet av 31 

konkursföretag och 31 friska företag som tillhör tillverknings- och industribranschen.  

TEORI: Under teoriavsnittet beskrivs de modeller som används i denna studieforskning. 

Vidare redogörs för nyckeltalens betydelse vid bedömning av företags finansiella 

förhållanden. Slutligen beskrivs tidigare forskning inom konkursprognostisering. 

RESULTAT OCH SLUTSATS: Modellerna är inte tillämpbara på den svenska tillverknings- och 

industribranschen då dessa inte har presenterat tillförlitliga resultat på vår studie. Vi anser att 

en vidare revidering av dessa modeller behövs för att dessa ska kunna tillämpas på den 

svenska marknaden. 

NYCKELORD: Konkursprognostisering, konkurs, Altman, Anghel, Fulmer, Springate, 
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ABSTRACT 

TITLE: Bankruptcy prediction – An application of four models 

AUTHORS: Marie Kojhasarli and Roua Al-Nahab 

SUPERVISORS: Bengt Lindström and Jurek Millak 

EXAMINER: Peter Jönsson 

BACKGROUND: Many companies goes bankrupt every year, which leads to various 

stakeholders suffer greatly as a result of the bankruptcy. Thus, bankruptcy prediction models 

developed to provide an early warning for the stakeholders about the company's future 

financial crisis. The credit institutes in Sweden uses their own models to predict bankruptcies, 

these models are not published. In doing so, we are interested to apply foreign models on the 

Swedish market. 

PURPOSE: The purpose of this paper is to examine four international bankruptcy prediction 

models to analyze how applicable they are to the Swedish market.  

METHODOLOGY: The study was based on a quantitative research strategy and a deductive 

research approach. The selection was based on the company that initiated bankruptcy in 2012, 

and a control group of healthy companies. Finally the random sample consisted of 31 

bankrupt firms and 31 healthy companies belonging to the manufacturing and industrial 

sectors. 

THEORY: The theory section describes the models used in this study research. It also 

discusses some financial ratio's importance in assessing the company's financial condition. It 

will also describe previous research in bankruptcy prediction.  

RESULTS AND CONCLUSION: The models are not applicable in the Swedish manufacturing 

and industrial sector, where these are not presented reliable results in our study. We believe 

that a further revision of these models is needed, for it to be able to apply those on the 

Swedish market. 

KEY WORDS: Bankruptcy prediction models, bankruptcy, Altman, Anghel, Fulmer, 

Springate, financial ratios, manufacturing and industrial sectors, discriminant analysis and Z-

score.   
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1 INLEDNING 

I detta kapitel ämnar vi att presentera en introduktion i ämnet konkursprognostisering, för att 

ge läsaren en inblick i området. Därefter följer en problemdiskussion och en 

problemformulering som sedan mynnar ut i uppsatsens syfte.  

1.1 BAKGRUND 

Ett företag eller en person som har oförmåga att betala av sina skulder under en längre tid kan 

försättas i konkurs. Vad en konkurs i princip innebär är att företagets eller den skuldsatta 

personens tillgångar tas om hand för att betala av samtliga skulder. Dock måste 

konkurskostnader betalas i första hand. Företaget kan själv ansöka om konkurs hos 

tingsrätten, men även fordringsägaren kan ansöka om att försätta företaget i konkurs. 

Företagen upphör att existera när företagets konkurs avslutas. Därmed kan företaget inte 

krävas på betalning.1  

En av de största rädslorna och orosmoment för företag idag, oavsett storlek och erfarenhet, är 

insolvens.2 År 2008 finansiella kris räknas som den största krisen hittills i Sverige sedan 

Kreugerkraschen år 1932.3 Från en nedåtgående trend av antalet inledda konkurser åren innan 

finanskrisen vändes utvecklingsriktningen år 2008. 4  Åren 2008-09 kom att bli 

olycksbringande år för ett stort antal svenska företag. Bara under 2008 kom antalet 

konkursdrabbade företag att öka med 9 % jämfört med året innan.5 För Sverige innebar det att 

vart 153:e företag gick i konkurs, det vill säga 25 företag gick i konkurs dagligen. Detta 

gjorde att arbetskraften drabbades i stor utsträckning och där antalet anställda som berördes av 

företagens konkurs uppgick till 19 417 personer under 2008.6  

Krisen ledde till ett hårdare klimat under 2009 där antalet företagskonkurser uppkom till 7 

892 konkurser. 7  Under 2010 kom antalet konkurser att sjunka och rapporten från Euler 

Hermes kreditförsäkringsbolag visade att konkurserna minskade snabbast i Sverige 

                                                             
1 Kronofogden, Konkurser  
2 Charitou, A., Neophytou, E., Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK”, 

European Accounting Review, Vol 13, No. 3, Sid. 465-497   
3 Scocco, S (2009), Finanskrisen, Eller hur det väntade oväntat hände, ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier 
4 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier (2009), Konkurser och offentliga ackord 2008 
5 News cision (2010), Sverige minskar konkurserna snabbast i Europa  
6 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier (2009), Konkurser och offentliga ackord 2008. 
7 Creditreform Economic Research Unit, Insolvencies in Europa 2011/12  

http://news.cision.com/se
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jämfört med Europa.8 Denna trend fortsatte även under 2011 där företagskonkurser uppgick 

till 6 659 vilket är en förbättring jämfört med åren 2008-2009. Trots att konkurser minskade 

under 2010 och 2011 kom antalet konkurser återigen att stiga under 2012 med 10 %.9 

TABELL 1 FÖRETAGSKONKURSER 

 

Företagens utveckling gällande konkurser verkar inte heller förändras till det bättre i år. 

Statistiken från UC, Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag, visar att bara 

under första halvåret har 3810 företag gått i konkurs, det vill säga 11 % höjning motsvarande 

samma period i fjol.10 

Enligt UC:s marknadschef Roland Sigbladh är orsaken till de höga konkurssiffrorna den 

långdragna lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen.11 Dock har senaste statistiken från 

UC visat en minskning på antalet konkurser under de senaste tre månaderna juli, augusti och 

september 2013. I sitt uttalande menar UC:s marknadschef Roland Sigbladh att denna 

förbättring pekar på en stabilare konjunktur och efterfråga. Lönsamheten hos företagen har 

förbättrats samtidigt som de har fått ett stabilare kassaflöde vilket leder till att fler bolag 

kommer att kvarleva. Hittills i år har antalet konkurser nått 5 167 tillskillnad från 2012 där 

                                                             
8 News cision (2010), Sverige minskar konkurserna snabbast i Europa 
9 Ekonomifakta, Företagskonkurser  
10 UC (2013), Fler konkurser första halvåret i spåren av lågkonjunkturen 
11 Ibid 

http://news.cision.com/se
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antalet konkurser i motsvarande period var 4 852. Än så länge är det en ökning med 6 % 

konkurser i år.12   

Trots att mängden konkurser har dämpats en aning under andra halvåret av 2013 så kan man 

fortfarande inte säga att vi befinner oss i en stabil zon. Snarare kan man ställa sig frågan ifall 

vi fortfarande befinner oss i en finanskris med hänsyn till omvärldens ekonomiska situation. 

De ekonomiska oroligheterna fortsätter att sprida sig i Europa med särskild betoning över 

Medelhavsländerna. I en undersökning av Creditreform Economic, Research Unit, visar 

resultatet att de krisdrabbade Medelhavsländerna i Europa har en kraftig uppgång av antal 

konkurser. Där Grekland har en ökning på 27,3 %, Spanien 18,7 %, Italien 16,9 % och 

Portugal 17,1 %.13 Det besvärliga ekonomiska läget i Medelhavsländerna kan påverka den 

globala ekonomin där Sverige är en av de länderna som kan komma att beröras av detta.   

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

De som drabbas hårdast av en konkurs är kreditgivare, ägare, investerare, borgenärer, 

företagsledningen samt anställda. Även revisorerna till företaget kan drabbas hårt då de står 

inför hotet om en potentiell rättegång om de misslyckas med att ge tidiga varningssignaler i 

revisionsberättelsen. Tidigare studier visar på att marknadsvärdet för de företag som befinner 

sig under finansiell stress kraftigt sjunker före deras slutliga kollaps.14 Konkurser medför även 

stora kostnader för flera andra parter. Warner skriver i sin artikel vikten att urskilja de två 

olika typerna av kostnader som uppstår i samband med en konkurs. Dels direkta kostnader 

som inkluderar advokater, redovisningstjänster och det övriga administrativa arbetet. Sedan 

uppkommer det även indirekta kostnader som innebär utebliven försäljning och vinst samt en 

eventuell oförmåga för företaget att få emittera värdepapper. Till skillnad från de direkta 

kostnaderna så är den uteblivna vinsten mycket svårare att mäta.15 Konkurser är därmed inte 

bara ansträngande för företagen utan även en tyngd för samhället och företagens 

samarbetspartners. Samhällets skatteintäkter minskas, dessutom ökar arbetslösheten och de 

sociala kostnaderna. Trots detta är de största förlorarna ändå leverantörerna med deras 

oprioriterade fodringar.16  

                                                             
12 UC (2013), Stor ökning av företagskonkurserna i Västra Götaland 
13 Creditreform Economic Research Unit, Insolvencies in Europa 2011/12 
14 Charitou, A., Neophytou, E., Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK”, 

European Accounting Review, Vol 13, Nr. 3, Sid. 465-497 
15 Warner, J. B. (1997), “Bankruptcy Costs: Some Evidence”, The Journal of Finance, Vol. XXXII, Nr. 2, Sid. 337-347 
16 Koponen, A (2003), Företagens väg mot konkurs, Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, sid. 39 
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Att kunna förutspå en konkurs är inte endast viktig för leverantörerna, utan det är likaså 

viktigt för alla de inblandade parterna; ägare eller aktieägare, chefer, anställda, långivare, 

leverantörer, kunder och samhället. Först och främst är utvecklandet av modeller för 

konkursprognostisering väsentlig, då de fungerar som ett system för en tidig varning om att 

åtgärder behövs för att stärka företaget och agera för att förhindra fel. Modellerna är även 

användbara av beslutsfattare inom finansinstitut för utvärdering av företag som kan leda till 

ett samarbete eller en investering.17 

Många modeller har utvecklats i flertalet länder med syftet att kunna förutspå 

företagskonkurser.  Främst i USA har många studier presenterats över att utveckla 

konkursmodeller med hjälp av nyckeltal.18 En av de största pionjärerna till utvecklandet av 

konkursmodeller är amerikanska forskaren Beaver. Hans studie från 1966 är en av de mest 

betydande och grundläggande studierna inom konkursprognostisering, då han utifrån 

nyckeltal utvecklade en modell som kunde förutspå företagskonkurser. 19  Många forskare 

följde Beavers spår på jakt att utveckla nya och förfina etablerade konkursmodeller. En av 

dessa är den amerikanska forskaren Altman som efter Beaver fortsatte att utveckla en 

konkursprognostiseringsmodell.  Han publicerade 1968 sin studie om Z-score modellen20 som 

kom att bidra med att forskningen inom konkursförutsägelser utvecklades. 20-tals modeller 

utvecklades sedan dess med syftet att hjälpa kreditgivare, investerare, institut med flera att 

förutspå konkurser. Många forskare följde Altmans spår och använde sig av samma metod, 

multipel diskriminant analys (MDA), för att utveckla en egen modell.  

Några av dessa var Springate, Fulmer och Anghel, dessa olika modeller kommer att behandlas 

senare i denna studie. Syftet med valet av just dessa modeller har varit att de är utvecklade 

under olika årtionden, därmed skapas en större bredd över tid. Avsikten har även varit att 

undersöka traditionella och väl omtalade modeller kontra modeller som inte har fått lika stor 

uppmärksamhet. Då det länge har varit fokus på de tidiga modellerna såsom Altman har det 

varit svårt för de senare modellerna att ta sig fram i rampljuset. Därför vill vi med denna 

undersökning lyfta fram Springate och Anghel som är några av de mindre omtalade 

modellerna. Dessa forskare har i sina studier visat på en stor träffsäkerhet gällande 

                                                             
17 Dimitras, A.I, Zanakis, S.H. och Zopounidis, C. (1996). “A survey of business failures with an emphasis on prediction 

methods and industrial applications,” European Journal of Operational Research 90, Sid. 487-513 
18 Englund, H. (2003), Nyckeltal kan påvisa framtida betalningsoförmåga, Balans, Nr. 2  
19 Altman, E. I. (2000). Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models. Working 

paper, New York University 
20 Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of 

Finance, Vol. 2, Nr. 4, Sid. 589-609 
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konkursprognostisering, exempelvis har Anghel utvecklat en av de senaste modellerna i 

Rumänien som visat på en väldigt stor träffsäkerhet i sin undersökning.21 Därför skulle det 

vara intressant att undersöka huruvida modellen tillämpar sig på den svenska marknaden. Med 

träffsäkerhet menas att modellernas resultat klassificerar företagen korrekt utifrån deras 

finansiella förhållanden.  

På den svenska marknaden använder sig kreditinstituten av sina egna modeller för att förutspå 

konkurser. Dessa modeller är icke offentliga för allmänheten och därmed kan man inte veta 

hur dessa modeller är utvecklade. Därför är vi intresserade av att forska på befintliga modeller 

som är offentliga för allmänheten.  

För att berörda parter ska kunna ta rätt beslut och utföra de åtgärder som är anpassade utifrån 

marknadens förutsättningar behövs det pålitliga modeller som snabbt och korrekt kan förutspå 

ifall ett företag har finansiella svårigheter. Då de flesta utformade modellerna inom 

konkursprognostisering har utvecklats utanför Sverige ställer vi oss frågan ifall det går att 

tillämpa dessa modeller på den svenska marknaden med ett liknande resultat. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

De konkursmodeller som kommer att studeras i denna undersökning har med hjälp av 

nyckeltalanalys kunnat förutspå konkurser samt visat på stor träffsäkerhet på klassificeringen 

av undersökta företag.  

 Går det att förutspå en konkurs ett, två respektive tre år innan en konkurs inträffar med 

hjälp av de utvalda modellerna när de tillämpas på den svenska marknaden?  

1.4 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra internationella prognostiseringsmodeller för 

att analysera hur tillämpbara de är på den svenska marknaden.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Studiens avgränsningar har sin grund i att vara jämförlig med de valda 

konkursprognostiseringsmodellerna i denna undersökning. Då majoriteten av de valda 

                                                             
21 Crăciun, M. & Raţiu, C. & Bucerzan, D. & Manolescu, A., (2013). “Actuality of Bankruptcy Prediction Models used in 

Decision Support System”, International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. 8, Nr.3, Sid. 375-383 
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modellerna inriktar sig på tillverknings- och industriföretag har vi av den anledningen valt att 

avgränsa oss till denna bransch. För att kunna utföra en mer specifik studie som fokuserar på 

liknande företag i samma bransch och på så sätt kunna dra en mer korrekt bedömning på hur 

tillämpbara de utvalda konkursmodellerna är i denna studie, har denna avgränsning gjorts.  
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras hur uppsatsen är uppbyggd och genomförd. Vi börjar kapitlet med 

en presentation av metodval och forskningsansats för denna uppsats, för att sedan fortsätta 

kapitlet med att redogöra för studiens population och urval samt tillvägagångssättet för 

datainsamlingen. Vidare behandlas studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet samt Typ I 

och II fel för att slutligen beskriva studiens källkritik. 

2.1 METODVAL 

Inom samhällsvetenskapen finns det två metodologiska angreppssätt; kvantitativ och kvalitativ 

metod. Den kvalitativa metoden används mestadels då det inte är viktigt att generalisera 

utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang. Detta då denna metod är anpassad för 

att kunna beskriva det undersökta med ord. De två vanligaste tillvägagångssätten för att ta 

fram data inom den kvalitativa metoden är observationer och intervjuer. Det andra 

metodologiska angreppssättet som denna uppsats är uppbyggd på är den kvantitativa metoden. 

Denna metod omfattar mer eller mindre ett matematiskt tillvägagångssätt där data insamlas 

genom till exempel enkätundersökningar eller inhämtning av numerisk information från olika 

källor.22  

Då den kvantitativa metoden har använts i de utvalda modellerna, som kommer att presenteras 

under avsnittet 3.1 studiens utvalda modeller, har även denna studie använt sig av denna 

metod. Därtill så är den kvantitativa metoden särskilt bra för att göra generaliseringar utifrån 

en mindre grupp till en större grupp23 och därmed mest lämpad för den studie som presenteras 

i denna uppsats.  

2.2 FORSKNINGSANSATSER 

Johannes och Tufte redogör i sin bok för två typer av forskningsansatser, nämligen deduktiv 

och induktiv.  En deduktiv ansats går ut på att relevanta teorier för ett specifikt problem 

appliceras på empiriska händelser, vilket innebär en avledning från det generella till det 

konkreta. På så sätt testas teorier, generella påståenden, med empirisk data. Den andra 

ansatsen, induktiv, går ut på att studiens utgångspunkt börjar i empirin, vilket innebär att man 

                                                             
22 Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur s.21-22 
23 Ibid s.21  
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startar med att samla in data för att utifrån dessa utforma generella teorier.24  

I denna studie används ett deduktivt angreppssätt. Där utgångspunkten utgörs av existerande 

modeller som är framtagna av forskare för att hjälpa allmänheten att förutspå 

företagskonkurser. Modellerna appliceras på studiens urval som utgörs av två grupper, 

konkursdrabbade och friska företag, för att testa dess tillämpbarhet på den svenska 

marknaden. 

2.4 POPULATION OCH URVAL 

För att kunna applicera studiens resultat så bra som möjligt på den svenska marknaden har 

ingen selektering gjorts i form av företags storlek, omsättning eller tillgångar. De kriterier 

som har ansetts vara viktiga för urvalet i denna studie har varit att företaget tillhör 

tillverknings- och industribranschen, att företaget har varit registrerat som senast år 2007 och 

att företaget inte varit vilande under något av de tre undersökta åren innan konkursen 

inträffade.  

Under år 2012 gick 7339 företag i konkurs25 varav 224 av dessa tillhörde tillverknings- och 

industribranschen.26 Av dessa 224 företag har det selekterats bort 69 stycken då dessa inte har 

varit verksamma i mer än fem år. Därmed har endast företag som registrerats innan år 2008 

behandlats. Studien har valt att inte inkludera dessa företag då vissa av företagen med brutna 

räkenskapsår inte hunnit upprätthålla en hel årsredovisning för 2009. Denna selektering har 

gjorts för att undersökningens resultat inte ska vara missvisande vid jämförandet med 

resterande företag. Av återstående 155 företag har det sedan gjorts en restriktion då denna 

studie endast har till avsikt att undersöka företag som inte varit vilande innan konkursen 

inträffade. Med vilande företag menas att de saknar årsredovisningar åren innan konkursen 

inträffade. Därmed har 54 företag eliminerats då dessa varit vilande under åren 2011 

respektive 2010, det vill säga dessa företag saknar tre sammanhängande årsredovisningar för 

studiens valda mätperiod. Därmed består urvalet av de konkursdrabbade företagen av 31 

konkursföretag som har framtagits slumpmässigt utifrån de 101 företag som uppfyllde 

kriterierna.  

                                                             
24 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, Sid. 35  
25 UC, Nordenstatistik  
26 Alla bolag, Bolag med konkurs inledd; Tillverkning- & industri konkurser 
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Då de utvalda modellerna undersöker två grupper, konkursdrabbade och friska företag, 

kommer denna studie att inkludera en kontrollgrupp. Med kontrollgrupp menas friska företag 

som är verksamma på den svenska marknaden och inte har finansiella problem, såsom bland 

annat betalningssvårigheter. Följaktligen består urvalet även av en kontrollgrupp på 31 friska 

företag som slumpmässigt framtogs av 15648 friska företag inom tillverkning och industri. 

Detta har gjorts för att kunna se hur resultatet skiljer sig åt och möjliggöra en jämförelse 

mellan de två olika grupperna; konkursdrabbade företag och friska företag. 

Traditionella modeller har valt att använda sig av små urval, bland annat har Altman i sin 

undersökning använt sig av 66 företag, varav 33 konkurs och 33 friska företag. Då vi försöker 

ansluta till de utvalda modellerna har vi ett urval bestående av 31 konkursdrabbade och 31 

friska företag. 

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I konkursprognostiseringsundersökningar kan man se ett mönster på hur forskare har valt att 

undersöka sin urvalsgrupp ett antal år innan konkurs, för att på så sätt kunna se hur modellens 

träffsäkerhet förändras över åren ju närmare konkursrealisationen företaget kommer. Då 

studiens utvalda konkursmodeller är baserade på nyckeltal har företags finansiella rapporter 

granskats för att kunna undersöka modellernas förutsägelseförmåga. För att efterlikna de 

valda modellerna kommer denna studie att använda sig utav en tre års tidsperiod. Detta för att 

på ett bättre sätt kunna se hur modellerna kan förutspå konkurser en längre tid innan de 

inträffar, samt hur dessa visar på förändringar ju närmare företaget står inför konkursen. I och 

med att denna studie har undersökt företag som inlett konkurs 2012 har årsredovisningar 

hämtats tre år innan konkursen. På detta sätt har årsredovisningar för åren 2009, 2010 och 

2011 behandlats vid beräkningen av konkursmodellerna. För att även kunna inkludera de 

företag som använt sig av brutet räkenskapsår har dessa årsredovisningar i denna studie 

räknats till det år som bokslutsmånaden infaller, till exempel bearbetas det brutna 

räkenskapsåret 2008-2009 som år 2009. Databasen Affärsdata har använts vid hämtningen av 

årsredovisningarna.  

Datainsamlingen kan antingen bestå av primär- eller sekundärdata. Primär data kommer från 

latinska och betyder först. Begreppet innebär att datan inte har existerat tidigare utan är ny 

data som en undersökning bidrar med. Sekundär data representerar däremot redan existerande 
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data.27  Då inga nya data har använts i denna studie har endast sekundärdata insamlats i form 

av årsredovisningar genom att gå in på företagens finansiella rapporter och hämta den 

information som behövs vid beräkningen av konkursmodellerna. 

Vid datainsamlingen har två olika källor använts, nämligen databasen Affärsdata och 

webbsidan Allabolag, båda dessa är samlingsplatser för finansiell information om företag. Vid 

försök av datainsamlingen för de konkursdrabbade företagen med hjälp av databasen 

Affärsdata brister det, då det visar på väldigt få konkursföretag inom branschen tillverkning 

och industri för året 2012. Därmed har webbsidan Allabolag använts för att få den 

branschspecifika populationen. Orden ”bolag med konkurs inledd” har använts vid sökandet 

på webbsidan Allabolag. Därefter valdes tillverknings- och industribranschen som bestod av 

597 konkurser varav 224 företag hade inlett konkurs år 2012. Genom att manuellt föra över de 

224 företagen till en Excelfil kunde vi sedan selektera bort de företag som inte har varit 

etablerade på marknaden på minst fem år via databasen Affärsdata. Detta gjordes genom att 

flytta över listan som vi skapade i Excelfilen till databasen Affärsdata, därefter valdes utökad 

sökning och där fylldes kriterierna reg. datum 1900-2007. Av vår population på 224 företag 

fick vi 155 som var registrerade senast 2007. Dessutom har företag som varit vilande under 

åren 2011 och 2010 plockats bort manuellt.  

Vid sökandet av kontrollgruppen användes databasen Affärsdata för att få fram 16112 företag 

inom branschen tillverkning och industri. Detta gjordes genom att välja företag därefter 

utökad sökning. I fälten fylldes kriterierna reg. datum 1900-2007 och SNI-koderna (inom 

kategori C bestående av koderna 10xxx-33xxx) för verksamheterna inom tillverkning och 

industri. På så sätt togs det fram en lista på 16112 företag som motsvarar alla inom denna 

bransch. För att avgränsa oss till endast friska företag gjordes en ytterligare sökning för att 

välja bort företag med finansiella problem. Detta gjordes genom att välja så kallade 

tingsrättskoder som bland annat står för inledd konkurs, likvidation och fusion för att senare 

välja inte. På detta sätt skapades en ny lista med 15648 friska företag inom tillverknings- och 

industribranschen.  

Sedan gjordes ett slumpmässigt urval bestående av 31 konkursdrabbade och 31 friska företag 

och därmed påbörjades beräkningarna på de utvalda modellerna. Ett exempel på hur 

                                                             
27 Vejde, O. Leander, E. (2005). Ordbok i statistik. 2:a uppl. Olle Vejde förlag, Morgongåva, Sid. 224, 264.  
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beräkningen har gjorts av de olika modellerna framgår på bilagorna B-E, sida V-IX.  Där 

redogörs det för beräkningen av det slumpmässigt utvalda företaget Lööve Trailer AB. 

2.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Att diskutera studiens reliabilitet och validitet är en grundläggande fråga i varje studie. 

Johanneson och Tufte förklarar reliabilitet som tillförlitlighet, det som då menas är i hur stor 

utsträckning det data som har använts, insamlingssättet och bearbetningen av data för studien 

är tillförlitlig. Därmed innebär en hög reliabilitet att samma resultat ska kunna uppnås vid ett 

annat tillfälle.28 I denna studie ska det inte vara något problem att få fram samma resultat i 

samband med en upprepning av studien. Det skulle kunna inträffa att omedvetna och 

slumpmässiga fel inträffar vid tillämpningen av de olika modellerna. Vi kan även konstatera 

att det data och den empirin som använts i denna studie är sekundärdata som hämtats direkt 

från författarnas artiklar samt företagens årsredovisningar. Därmed kan reliabiliteten i denna 

uppsats anses vara hög.  

Ordet validitet är lånat från engelskan (validity) och betyder giltighet. I litteraturen används 

begreppet för att säkerställa en studies relevans och i hur stor utsträckning det data som 

samlats representerar verkligheten29. De variabler som det har räknats på i formlerna är tagna 

från företagens egna årsredovisningar, däremot kan dessa rapporter vara svåra att kontrollera 

då det kan förekomma "förskönade" sådana. Validiteten förstärks då det inte har gjorts några 

selekteringar i företagens storlek utan alla de företag som har gått i konkurs har valts med i 

denna studie för att kunna representera verkligheten så bra som möjligt. Dessutom bestäms 

resultatet av formler och därmed kan inga personliga åsikter påverka det, vilket ger 

uppsatsens slutsats en högre validitet. 

2.7 TYP I-FEL OCH TYP II-FEL 

I statistiska undersökningar finns det alltid risk för felklassificering. Med det menas att vid en 

hypotesprövning kan typ I-fel och typ II-fel inträffa. Typ I-fel som även kallas för fel av första 

slaget innebär att man förkastar nollhypotesen trots att den är sann. Sannolikheten att ett 

sådant fel inträffar anges som signifikansnivån, det vill säga att vid en signifikansnivå på 0,05 

                                                             
28 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, Sid. 28-29 
29 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, Sid. 47 
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eller 5 % är sannolikheten 5 % att man felaktigt förkastar nollhypotesen. Typ II-fel, fel av 

andra slaget, inträffar när man inte förkastar nollhypotesen trots att den är falsk.30  

För denna studie innebär det att risken för typ I-fel inträffar när konkursmodellerna visar att 

företaget inte ska gå i konkurs men att sådan händelse ändå inträffar. Medan typ II-fel äger 

rum när modellerna förutspår att företaget ska gå i konkurs trots att det överlever. 

2.6 KÄLLKRITIK 

Det är viktigt att ge läsaren en inblick på de svårigheterna som uppkommit vid arbetandet med 

denna uppsats. Härmed följer de kommentarer som vi anser vara viktiga att belysa för läsaren.  

Många forskare inom konkursprognostisering har valt att matcha de företag som valts ut för 

validering med en kontrollgrupp bestående av friska företag. Detta innebär att de 

konkursföretag som valts ut för validering matchas med friska företag från kontrollgruppen, 

där företagen ska tillhöra samma bransch och samtidigt ska företagen matchas genom dess 

totala tillgångar. Vi har dock valt att endast para ihop företagen gällande branschen. Detta val 

grundades på att Altman i sin studie inte har valt att matcha företagen då han skriver att denna 

åtgärd inte är nödvändig.31 Två andra forskare som resonerar kring matchandet av företag är 

Beaver32 och Ohlson33 som skriver i sina originalstudier att det inte finns några bevis på att 

denna åtgärd medför ett mer tillförlitligt och träffsäkert resultat.  

Vid valet av undersökningsurval hade vi några kriterier som företagen måste kunna uppfylla. 

Dessa är att företagen ska tillhöra tillverknings- och industribranschen, att de ska ha varit 

registrerade senast år 2007 och att företagen inte ska ha varit vilande under de undersökta 

åren, det vill säga de ska ha tre sammanhängande årsredovisningar för åren 2009, 2010 och 

2011. I och med detta har många företag bortfallit innan det slumpmässiga urvalet 

genomfördes. Därför kan vi med stor säkerhet enbart yttra oss om de specificerade företagen 

som uppfyller studiens kriterier.  

När det gäller källhänvisningen har vi strävat efter att använda oss av originalkällorna för att 

undvika eventuella förändringar i materialet. Informationen har erhållits från tryckta böcker 

                                                             
30 Dahmström, K. (2005). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. 4:e uppl. Studentlitteratur, 

Sid. 290-291 
31 Altman, E. I. (2000). “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models”, Working 

paper, New York University 
32 Beaver, W. H. (1966). ”Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, No. 3, Sid. 71‐111 
33 Ohlson, J.A., (1980). “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, Journal of 

Accounting Research, Sid. 109‐131 
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och forskares originalartiklar, vilket anses vara tillförlitliga.  Dock har vi i tre fall inte kunnat 

använda oss utav originalartiklarna då dessa inte varit tillgängliga.  Däremot har en tryckt bok 

och en artikel använts i dessa fall som anses vara tillräckligt tillförlitliga.   

Modellerna som har använts i denna studie är baserade på nyckeltal som har hämtats direkt 

från företagens årsredovisningar. Boksluten anses vara tillförlitliga då de är kontrollerade av 

revisorer eller genom interna kontroller. Trots detta bör man vara kritisk till att det finns risk 

för fel i årsrapporterna.  

Då majoriteten av de utvalda modellerna inriktar sig mot tillverkning och industri kan det 

även finnas risk för fel vid framtagandet av urvalet för vår population. Forskarna har till 

exempel inte specificerat vilka verksamheter inom tillverkning som ingick i deras 

originalstudier. I och med det har vi inkluderat alla företag som tillhör denna bransch. Risken 

blir då att det finns skillnader mellan kategorierna som ingår i denna bransch, vilket kan ge 

missvisande resultat av de tillämpade modellerna.  

Ett annat problem som vi har stött på var avrundningsfel vid beräkningen av Anghels modell. 

Svårigheten i detta var att den totala träffsäkerheten vid avrundningen visade på mer eller 

mindre än 100 %. Vi valde därför att avrunda till närmaste heltal trots att den totala 

procentsatsen inte resulterade i 100 %. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de modeller som används i denna studieforskning. 

Vidare redogörs för nyckeltalens betydelse vid bedömningen av företags finansiella 

förhållanden för att mynna ut i en sammanfattad redogörelse av olika nyckeltals kategorier 

som förekommer i studiens valda modeller. Slutligen beskrivs tidigare forskning inom 

konkursprognostisering.  

3.1 STUDIENS UTVALDA MODELLER 

3.1.1 ALTMAN 

Den ursprungliga Z-score modellen 1968 är anpassad för börsnoterade företag inom 

tillverkning och industri.34 Altman utvecklade en reviderad version av Z-modellen som är 

lämpad för icke börsnoterade företag inom samma bransch. Den kallas för Z’-score och är lik 

dess föregångare med undantag för variabeln X4. Då marknadsvärdet inte är lättillgängligt för 

onoterade börsföretag har Altman i den modifierade versionen bytt ut X4 som stod för 

företagets marknadsvärde på eget kapital mot bokfört värde på eget kapital. Vidare har 

koefficienterna ändrats för att modellen ska anpassa sig för privata företag.35  

Formel 1: Altmans Z’-score 

Z’ = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 

Där:   

X1 = Rörelsekapital/Totala tillgångar 

 X2 = Balanserade vinstmedel/Totala tillgångar 

 X3 = Rörelseresultat/Totala tillgångar 

 X4 = Bokfört värde på eget kapital/Totala skulder 

 X5 = Omsättning/Totala tillgångar 

Modellens gränsvärden:   

Z’ < 1,23 Företaget klassificeras som i konkurs 

                                                             
34 Altman, E. I. (1968). “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, The Journal 

of Finance, Vol. 2, Nr. 4, Sid. 589-609 
35 Altman, E. I. (2000). “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models”, Working 

paper, New York University 
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 1,23 < Z’ < 2,90 Gråzon 

 Z’ > 2,90 Företaget klassificeras som friska 

Den modifierade modellen Z’-score gav i princip lika stor träffsäkerhet som den tidigare Z-

score modellen. Altman undersökte i sin första studie 66 företag varav 33 konkursdrabbade 

och 33 friska företag. Z’-score kunde klassificera 91 % av de konkursdrabbade företagen och 

97 % av de friska företagen korrekt.36 Studien kom att upprepas flera gånger med ett större 

urval, där en av de senaste studierna omfattade 244 företag och genomfördes mellan perioden 

2000-2004.37  

3.1.2 FULMER 

Fulmer är en av de forskarna inom konkursprognostisering som använde sig utav multipel 

diskriminant analys. Han utvärderade 40 nyckeltal och applicerade dessa på 60 företag, 30 

konkursföretag och 30 friska. Företagens genomsnittliga storlek på totala tillgångar uppgick 

till 455 000 dollar. På det sättet försökte Fulmer utveckla en modell som är anpassad för små 

företag inom tillverkningsbranschen.38 

Formel 2: Fulmer H-faktor  

H = 5,528V1 + 0,212V2 + 0,073V3 + 1,270V4 – 0,120V5 + 2,335V6 + 0,575V7 + 1,083V8 + 

0,894V9 - 6,075 

Där: 

 V1 = Balanserade vinstmedel/Totala tillgångar 

V2 = Omsättning/Totala tillgångar 

V3 = Rörelseresultat/Eget kapital 

V4 = Kassaflöde/Totala skulder 

V5 = Skulder/Totala tillgångar 

V6 = Kortfristiga skulder/Totala tillgångar 

V7 = Log anläggningstillgångar 

V8 = Rörelsekapital/Totala skulder 

V9 = Log Rörelseresultat/Räntekostnader 

                                                             
36 Altman, E. I. (2000). “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models”, Working 

paper, New York University 
37 Altman, E. I. & Hotchkiss, E. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy. 3:e uppl. Hoboken, New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. Sid. 246 
38 Vickers, F. (2006). Recession Proofing your business. Frank Vickers, Sid. 69-70  
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Modellens gränsvärde: 

 H < 0 Företaget klassificeras som i konkurs 

Fulmer visade en väldigt hög träffsäkerhet med sin modell. Ett år före företagens konkurs 

visade modellen en träffsäkerhet på 98 %, och 81 % på mer än ett år före konkursen.39 

3.1.3 ANGHEL 

En av de modellerna som kommer att undersökas djupare i denna studie är framtagen av 

Anghel år 2000. Anghels studerade 27 konkursdrabbade och 28 friska företag som tillhörde 

tolv olika branscher.  Denna modell är en av Rumäniens senaste prognostiseringsmodeller och 

använder sig också av multipel diskriminant analys. Den har följande formel:40 

Formel 3: Anghels modell 

AN=5,676+6,3718*X1+5,3932*X2–5,1427*X3–0,0105*X4    

Där:  

X1 = Årets resultat/Omsättning  

X2 = Kassaflöde/Totala tillgångar 

X3 = Totala Skulder/Totala tillgångar 

X4 = (Totala skulder/Omsättning) x 360   

 

Modellens gränsvärde: 

AN < 0 Företaget klassificeras som i konkurs 

0 < AN < 2,05 Gråzon 

AN > 2,05 Företaget klassificeras som friska 

Anghels modell anses vara den bäst representerade Rumänska 

konkursprognostiseringsmodellen då den har en av de högsta träffsäkerheterna 97,8 %. Dock 

har en senare studie som tillämpat Anghels modell på rumänska företag mellan åren 2005-

2009 resulterat i en betydlig lägre träffsäkerhet, 63,33%. Orsaken till skillnaden i 

                                                             
39 Vickers, F. (2006). Recession Proofing your business. Frank Vickers, Sid. 69-70 
40 Crăciun, M. & Raţiu, C. & Bucerzan, D. & Manolescu, A., (2013). “Actuality of Bankruptcy Prediction Models used in 

Decision Support System”, International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. 8, Nr.3, Sid. 375-383 
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träffsäkerheten kan möjligtvis bero på, enligt författarna till studien, det svåra ekonomiska 

läget som Rumänien stod inför under dessa år.41  

3.1.4 SPRINGATE 

Springate-score är en konkursmodell som utvecklades av Gordon L.V. Springate vid Simon 

Fraser University42 i Vancouver, British Columbia43 , år 1978. Springate vidareutvecklade 

Altmans Z-score modell. Han använde sig av multipel diskriminant analys för att välja ut fyra 

utav 19 finansiella nyckeltal som bäst kunde särskilja friska företag ifrån konkursdrabbade.44 

Modellens nyckeltal samlas från balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen. 

Ju högre Z-värdet är desto stabilare är företaget. Och ju lägre Z-värdet är, desto större risk är 

det för företaget att bli insolvent. När Z-värdet blir lägre än 0,862 bedöms företaget att gå i 

konkurs.45 

Formel 4: Springate-score 

Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D 

Där:   

A = Rörelsekapital/Totala tillgångar 

B = Rörelseresultat/Totala tillgångar 

C = Resultat före skatt/Kortfristiga skulder 

D = Omsättning/Totala tillgångar 

Modellens gränsvärde: 

 Z < 0,862 Företaget klassificeras som i konkurs 

 

Springgate kunde uppnå 92,5 % träffsäkerhet när han undersökte 40 företag inom 

tillverkningsbranschen i Kanada. En annan forskare, Botheras, testade år 1979 Springate-

score modellen på ett annat urval bestående av 50 företag med en genomsnittlig storlek på 

totala tillgångar på 20,5 miljoner dollar, hans studie visade en träffsäkerhet på 88 %. En tredje 

studie av Sands visade en träffsäkerhet på 83,3 % då han testade Springate-score modellen på 

                                                             
41 Ibid 
42 Vickers, F. (2006). Recession Proofing your business. Frank Vickers, Sid. 68 
43 SFU, About  
44 Vickers, F. (2006). Recession Proofing your business. Frank Vickers, Sid. 68 
45 Sadgrove, K. (2005). Complete guide to business risk management. Gower Publishing Ltd, Sid.178 
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24 utvalda företag som hade en genomsnittlig storlek på totala tillgångar på 63,4 miljoner 

dollar.46 

3.2 NYCKELTAL  

Ekonomiska nyckeltal har länge fungerat som ett verktyg för att på ett mer överskådligt sätt 

beskriva ett företags ekonomiska förhållanden, samt ge underlag för bedömning av företagets 

ekonomiska läge och utveckling. Beräkningen av ekonomiska nyckeltal utgörs av underlag 

som hämtas från företagets affärsredovisning och intern redovisning. Det vanligaste 

underlaget är företagets årsredovisning med resultat- och balansräkningen samt 

finansieringsanalys.47 De ekonomiska nyckeltalen har blivit ett viktigt instrument för banker 

och kreditinstitut vid granskningen av ett företags ekonomiska ställning.48   

Ett stort antal nyckeltal har föreslagits i litteraturen och i vetenskapliga artiklar. Nyckeltalen 

har varit en del av arbetet att kunna förutsäga företagskonkurser. Många forskare har använt 

nyckeltalen som huvudsakliga variabler för att kunna förutspå konkurser. 1978 gjorde 

forskaren Courtis ett försök att identifiera 79 variabler som är användbara i 

förutsägelseanalyser. 49  Enligt tidigare forskning brukar ekonomiska nyckeltal delas upp i 

olika kategorier. Altmans första Z-score modell var uppbyggd på 22 olika nyckeltal innan han 

sedan valde ut modellens fem slutliga variabler. Dessa nyckeltal indelades i olika grupper 

nämligen lönsamhet, likviditet, soliditet, skuldsättning och verksamhet.50 En annan forskare 

inom konkursprognostisering, Ohlson, har i sin studie visat fyra olika nyckeltalskategorier 

som kan vara användbara i företags konkursförutsägelser, dessa grupper bestod av företagens 

storlek, finansiell struktur, kortsiktig likviditet och företagens lönsamhet.51  

Nedan beskrivs tre olika kategorier som representerar en del av de nyckeltal som används i de 

valda konkursprognostiseringsmodellerna i denna studie. Sammanställning av nyckeltals 

definitioner återfinns på Bilaga A: Definitioner av nyckeltal, sida IV.  

                                                             
46 Vickers, F. (2006). Recession Proofing your business. Frank Vickers, Sid. 68 
47 Norstedts Juridik AB (2006). BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 3:e uppl. Stockholm: 

Norstedts Juridik, Sid.12 
48 Ibid s.19  
49 Dimitras, A.I. & Zanakis, S.H. & Zopounidis, C. (1996). “A survey of business failures with an emphasis on prediction 
methods and industrial applications”, European Journal of Operational Research 90, Sid. 487-513 
50 Altman, E. I. (1968). “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, The Journal 

of Finance, Vol. 2, Nr. 4, Sid. 589-609 
51 Ohlson, J. A. (1980). “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, Journal of Accounting Research, 

Vol. 18, Nr. 1, Sid. 109-131 
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3.2.1 KAPITALSTRUKTUR 

De nyckeltal som ingår i denna kategori är centrala för i princip alla typer av verksamheter. 

Kapitalstrukturen belyser företagets finansiering med eget och lånat kapital, kapitalbindning 

och betalningsberedskap på lång och kort sikt.52  

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som visar företagets kapitalstruktur. Det har sitt viktiga 

huvudområde vid beräkningen av olika skuldsättningsgraders påverkan på avkastningen av 

det egna kapitalet. Företagets finansiella styrka kan bli högre när skuldsättningsgraden är låg. 

Att beräkna skuldsättningsgraden utgör ett alternativt sätt att bedöma soliditeten. 

Definitionsmässigt innebär det att en hög skuldsättningsgrad motsvarar en låg soliditet.53  

Soliditeten är ett annat nyckeltal under kapitalstruktur och det är ett centralt mått som visar 

företagets stabilitet. Nyckeltalet mäter företagets betalningsförmåga på lång sikt. Dessutom 

visar soliditeten företagets ”förmåga att motstå förluster”, eftersom förluster kvittas mot det 

egna kapitalet. 54  Soliditeten förbättras om det egna kapitalet ökar snabbare än de totala 

skulderna. Visar företaget en låg soliditet kan det innebära att företaget hamnar i finansiella 

svårigheter redan genom tämligen små resultatförsämringar. Om soliditeten försämras mellan 

åren samtidigt som företaget visar en låg tillväxt kan det innebära en farlig utveckling för 

verksamheten. En låg soliditet är det samma som en hög skuldsättningsgrad.55  

3.2.2 LIKVIDITET 

Kassalikviditet är ett nyckeltal som ingår i denna kategori. Tillskillnad från soliditeten visar 

kassalikviditeten företagets betalningsförmåga på kort sikt.56 Alternativt kan man säga att det 

utgör företagets möjlighet att betala av sina skulder innan de förfaller till betalning. En 

tumregel säger att kassalikviditeten bör vara större än ett, med andra ord att företagets likvida 

medel ska vara tillräckliga för att täcka de kortfristiga skulderna som förfaller till betalning.57  

Nyckeltalet är ett väldigt statistiskt mått eftersom det inte tar hänsyns till tidsfaktorn. 

Exempelvis när ett företag har stora kundfordringar som faller till betalning inom två månader 

                                                             
52 Statistiska Centralbyrån (1999). Nyckeltals - handboken s.14 
53 Norstedts Juridik AB (2006). BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 3:e uppl. Stockholm: 

Norstedts Juridik, Sid.149 
54 Ibid, Sid. 104 
55 Statistiska Centralbyrån (1999). Nyckeltals - handboken s.14-15 
56  Norstedts Juridik AB (2006). BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 3:e uppl. Stockholm: 

Norstedts Juridik, Sid.108 
57 Öberg, C. (2006). Sammanfattning av nyckeltalsanalys, Projektmaterial - Extern redovisning, Linköpings universitet  
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men blir tvunget att inom en månad betala av sina kortfristiga skulder, bedöms företaget 

befinna sig i ett ekonomiskt svårt läge trots att likviditeten ser lovande ut på papper.58  

3.2.3 LÖNSAMHET 

Gösta Kenders undersökning om konkurs- och ackordsutveckling i Sverige visade att 

lönsamheten är en av de främsta orsakerna till företagskonkurser.59 Lönsamhet får man genom 

att sätta företagets resultat i förhållande till någon annan storhet i företaget, till exempel satsat 

kapital. Lönsamhetsmåttet kan mäta företagets effektivitet. In- och utbetalningarnas nettoflöde 

påverkar betalningsförmågan eller likviditet. 60  Lönsamheten kan ofta ses som ett 

räntabilitetsmått, där det ingår olika typer av räntabilitets nyckeltal. Ett viktigt nyckeltal som 

ingår i denna kategori är räntabilitet på total kapital. Detta nyckeltal talar om hur väl företaget 

lyckas förränta de tillgångar företaget förfogar över. På lång sikt är detta nyckeltal av stor 

betydelse både för små- och stora företag, på grund av att: 61 

- Om företaget visar en hög räntabilitet på eget kapital kan det ge möjligheter till ökning 

av det egna kapitalet vilket resulterar till ökad soliditet.  

- Om företaget ska kunna utföra en nyemission måste företaget ha en tillfredsställande 

avkastning på eget kapital.  

3.3 TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med detta avsnitt är att presentera tidigare studier och modeller i en kronologisk 

ordning som har använts för att förutsäga konkurser.  

Ett av de klassiska verken inom området för nyckeltalanalys och konkursprognostisering 

genomfördes av Beaver under 1960-talet. Som Beaver skriver i sin avhandling så är hans 

studie utformad för att vara ett riktmärke för kommande studier inom ämnet. I sin skrift 

granskade Beaver hur enskilda nyckeltal indikerade på en konkurs, en så kallad univariat 

analys. Beaver fastslog att studiens data var konsekvent och därmed påvisade nyckeltalen 

olika resultat för friska och konkursdrabbade företag. Studien visade även på att 

konkursföretagen präglades av lågt kassaflöde och låg nettovinst. Han visade likaså i sin 

                                                             
58 Norstedts Juridik AB (2006). BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 3:e uppl. Stockholm: 

Norstedts Juridik, Sid.108 
59 Koponen, A (2003). Företagens väg mot konkurs, Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet Sid. 56-57 
60 Andersson, G (2008). Kalkyler som beslutsunderlag: Kalkylering och ekonomisk styrning. Lund: Studentlitteratur, 6:e 

uppl. Sid. 61 
61 Öberg, C. (2006). Sammanfattning av nyckeltalsanalys, Projektmaterial - Extern redovisning, Linköpings universitet 



 
21 

 

studie på att det starkaste nyckeltalet för att förutspå konkurser var kassaflöde genom totala 

skulder. 62 

Beavers univariata analys som användes för att indikera företagskonkurser lade grunden till 

fortsatt forskning inom området, där många forskare använde sig av multipel diskriminant 

analys (MDA). Analysen går till på det sättet att urvalet delas in i grupper. De utvalda 

företagen analyseras med hjälp av en variabel som är beroende av en annan variabel, dessa 

variabler innehåller viktiga egenskaper för att kunna klassificera de olika objekten som 

undersöks.63  

En av de stora pionjärerna som använde sig av MDA vid konkursförutsägelser var Altman. 

Altman utgick precis som Beaver utifrån nyckeltal för att analysera företagen men till skillnad 

från Beaver tillämpade Altman en multivariat analys av nyckeltal, där han i istället för att 

analysera enstaka nyckeltal valde att i samma analys inkludera flertalet nyckeltal.64 Modellen 

kallas för "The Z-score model". Den upprepades flera gånger under 30 år, där träffsäkerheten 

varierades mellan 82-94 %. Därmed drar Altman slutsatsen att modellen har behållit sin höga 

träffsäkerhet och är fortfarande stark trots att den utvecklades för över 30 år sedan. Modellen 

modifierades två gånger för att uppfylla behoven av att anpassa sig till olika 

företag/branscher. Den ursprungliga modellen Z-Score är anpassad för börsnoterade företag 

inom tillverkningsbranschen. Modellen modifierades senare för att kunna anpassas till den 

privata sektorn inom tillverknings- och industribranschen och kallas för Z’-score. Z’’-score är 

den hittills sista revideringen av Z-score modellen, den utvecklades för att anpassas till 

onoterade företag som tillhör olika branscher.65  

År 1977 utvecklade Altman med flera en ny modell ”ZETA@” och kallas för andra 

generationens modell. Forskarna fann behovet av att utveckla en modell som anpassade sig 

efter den senaste utvecklingen på marknaden och har fler förbättringar än Z-score serien. Den 

nya ZETA@ modellen består av sju variabler som visade sig vara effektiva i att klassificera 

konkursföretag upp till fem år före en konkurs. Träffsäkerheten varierade från över 96 % ett 

år före företagskonkurs och 70 % fem år innan konkursen inträffade. Denna studie 

                                                             
62 Beaver, W. H. (1966). ”Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, No. 3, Sid. 71‐111 
63 Vejde, O. & Leander, E. (2005). Ordbok i statistik, Olle Vejde förlag, Morgongåva. Sid. 53. 
64 Altman, E. I. (1968). ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 

Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol. 23, no. 4, Sid. 589‐609 
65 Altman, E. I. (2000). “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models”, Working 

paper, New York University 
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genomfördes på ett urval från tillverknings- och detaljhandelbranscherna. Altman har hittills 

inte avslöjas parametrarna för ZETA@ modellen då han anser att det är en egen insats.66 

Altmans forskning inom konkursförutsägelser har varit en inspiration för många av de 

modeller som har kommit att utvecklas. Under år 1980 införde Dambolena och Khoury det 

statistiska måttet standardavvikelse till MDA vid utvecklandet av en ny 

konkursprognostiseringsmodell. Forskarna använde sig av 19 nyckeltal inom kategorierna 

lönsamhetsmått, likviditetsmått, skuldsättning, aktivitetsmått och omsättning. Deras studie 

baserades på att undersöka flera årsperioder, vilket resulterade i stor träffsäkerhet. För åren 

ett, tre och fem var träffsäkerheten 87 %, 85 % och 78 %.67 

Flertalet forskare valde att använda sig av MDA som analysmetod i sina studier för att 

förutsäga konkurser, där deras undersökningar visade på stor träffsäkerhet vid klassificeringen 

av konkursdrabbade och friska företag. Trots detta har kritik riktats mot MDA, bland annat att 

den innehåller ett limiterat statistiskt krav. 68  Därför har andra metoder och angreppsätt 

utvecklats som ofta arbetar tillsammans med MDA för en högre träffsäkerhet. Några av dessa 

är logistisk regression och neurala nätverk.  

Logistisk regressionsanalysen är den vanligaste metoden efter MDA. Denna analysmetod är 

baserad på en sannolikhetsfunktion och väger oberoende variabler för att få fram ett värde för 

de undersökta företagen. 69  Den första som kom att använda sig utav logistisk 

regressionsanalysen var Ohlson år 1980. Han baserade sin undersökning på 105 

konkursdrabbade och 2058 friska företag inom industribranschen. Ohlson använde sig av nio 

olika nyckeltal men den som ansågs vara av särskild vikt var storleken på företagen i form av 

tillgångar men även skuldsättningsgraden i förhållande till totala tillgångar och avkastning på 

eget kapital var faktorer som var signifikanta. Studiens träffsäkerhet visade på 92-96%.70 

På senare tid har tekniken utvecklats till ett mer avancerat system. Med en annan metod och 

ett nyare databassystem har forskare försökt att med hjälp av kassaflödesbaserade nyckeltal 

                                                             
66 Altman, E. I. (2000). “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models”, Working 

paper, New York University 
67 Dambolena, I. G. & Khoury, S. J. (1980). ”Ratio Stability and Corporate Failure”, The Journal of 

finance, Vol 35, Nr. 4, Sid. 1017‐1026 
68 Charitou, A. & Neophytou, E. & Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence 

for the UK”, European Accounting Review, Vol 13, No. 3, Sid. 465‐497 
69 Dimitras, A.I. & Zanakis, S.H. & Zopounidis, C. (1996). “A survey of business failures with an emphasis on 

prediction methods and industrial applications”, European Journal of Operational Research 90, 

Sid. 487‐513 
70 Ohlson, J.A., (1980). “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy”, Journal of 

Accounting Research, Sid. 109‐131 
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hitta andra metoder för att prognostisera konkurser. Tidigare studier har visat på att den stora 

anledningen till att företag går i konkurs är då de inte klarar av att betala de fodringar och 

skulder som finns på företaget, just av denna anledning har kassaflödet visat sig vara en stor 

variabel i konkursprognostiseringen. Charitou genomförde en studie i 2004 där han använde 

sig av både logistisk regressionsanalys tillsammans med neurala nätverk (NN) för att utveckla 

en prognostiseringsmodell som kunde förutspå en konkurs tre år innan den inträffade. NN är 

en metod som är utformad att efterlikna den mänskliga hjärnan. Det är ett datorsystem som tar 

sin inspiration från känd fakta om hur hjärnan fungerar och därefter "tränas" för att lösa vissa 

problem eller identifiera specifika mönster. Charitou kunde med hjälp av att kombinera 

logistisk regressionsanalys med NN förutspå en konkurs med 83 % träffsäkerhet ett år innan 

konkurs. Ett företags kassaflöde, lönsamhet och kapitalstruktur ansågs vara de tre mest 

betydelsefulla variablerna i konkursprognostiseringen. 71 

  

                                                             
71 Charitou, A. & Neophytou, E. & Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence 

for the UK”, European Accounting Review, Vol 13, No. 3, Sid. 465‐497. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras den insamlade och beräknade empirin för de undersökta företagen. 

För varje modell uppvisas antalet företag i förhållande till urvalet för varje klassificering i 

form av tabeller och text. 

4.1 ALTMAN 

De företag som klassificeras i konkurs enligt Altmans modell är de företag som har ett 

gränsvärde mindre än 1,23. Vårt urval på de konkursdrabbade företagen som undersöktes har 

visat att tolv företag (39 %) klassificerats i konkurs redan tre år innan konkursen inträffade. 

Medan 14 företag (45 %) låg i gråzonen och slutligen har fem företag (16 %) visat sig vara 

friska under 2009.  

År 2010 visade modellen att bland konkursföretagen har 14 företag (45 %) grupperats i 

kategorin konkurs, tolv stycken kunde inte klassificeras och tillhörde därför gråzonen samt 

var de resterande fem företagen friska. Ett år innan konkursen inträffade, det vill säga år 2011 

kunde Altmans modell förutspå 13 företagskonkurser (42 %). Vidare visade modellen att 14 

företag (45 %) varken visade konkurs eller ett stabilt ekonomiskt läge och därmed betraktades 

de befinna sig i gråzonen. Slutligen bedömdes fyra företag motsvarande 13 % vara friska året 

innan konkurs. 

För de 31 friska företagen kunde Altmans modell för året 2009 klassificera 55 % av företagen 

som friska. Nio företag (29 %) låg i gråzonen medan fem stycken (16 %) visade på konkurs.  

För året 2010 har en lika många av de friska företagen visat sig ligga i ett konkursläge, det vill 

säga fem företag (16 %). Sju företag (23 %) befann sig i gråzonen och 19 (61 %) visade sig 

vara friska. Av det sista undersökta året har 21 företag (68 %) av de friska klassificerats rätt, 

medan fyra av dessa (13 %) visade sig vara i konkurs. Slutligen var det svårt att förutspå 

företagens framtid för sex företag (19 %) och därmed låg de i gråzonen. 

TABELL 2 ALTMAN - KLASSIFICERING AV KONKURSDRABBADE OCH FRISKA FÖRETAG 

 

Konkursdrabbade företag Friska företag 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Konkurs 39 % 45 % 42 % 16 % 16 % 13 % 

Gråzon 45 % 39 % 45 % 29 % 23 % 19 % 

Friska 16 % 16 % 13 % 55 % 61 % 68 % 
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4.2 FULMER 

Fulmers konkursmodell har ett gränsvärde på noll, utifrån det gränsvärdet kan företagen 

kategoriseras som konkurs eller friska företag. I enlighet med modellen har 16 företag (52 %) 

av de konkursdrabbade, haft ett gränsvärde mindre än noll och befann sig i ett konkursläge tre 

år innan företagskonkurs. Resterande 15 företag (48 %) visade ett gränsvärde större än noll 

och bedömdes befinna sig i en bra ekonomisk ställning. Ett år senare visade uträkningen av 

modellen att 17 (55 %) av de konkursföretagen låg i ett dåligt ekonomiskt läge och stod inför 

en ekonomisk kris. Återstående 45 % av företagen klassades som friska. Det sista året innan 

konkursen inträffade kunde modellen indikera på ett högre antal företagskonkurser där 18 

företag befann sig i konkursläge, motsvarande 58 %. 13 företag (42 %) beräknades klara sig 

från en eventuell konkurs.  

Kontrollgruppen som undersöktes kunde tre år i förväg visa en korrekt bedömning på 58 % av 

fallen. Däremot indikerade modellen felaktigt på 13 företag (42 %) som klassificerats i 

konkurs. Ett år senare kunde modellen visa korrekt på ett högre antal friska företag som har 

ett stabilt ekonomiskt läge, 24 stycken motsvarande 65 %. År 2011 visade modellen en 

korrektare bedömning, där 24 företag (77 %) klassades rätt jämfört med året innan. 

Resterande sju företag (23 %) bedömdes felaktigt som i konkurs.  

TABELL 3 FULMER - KLASSIFICERING AV KONKURSDRABBADE OCH FRISKA FÖRETAG 

 

Konkursdrabbade företag Friska företag 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Konkurs 52 % 55 % 58 % 42 % 35 % 23 % 

Friska 48 % 45 % 42 % 58 % 65 % 77 % 

 

4.3 ANGHEL 

Gränsvärdet som presenteras i Anghels studie för företag som klassificeras som konkurs är 

noll. Av studiens 31 konkursdrabbade företag är det därmed 17 stycken (55 %) som 

klassificerats i konkurs det första undersökta året, 2009. Vidare har tolv företag (39 %) 

kategoriserats under en gråzon, en så kallad osäker period. För året 2010 var det 71 %, vilket 

motsvarar 22 företag, som resulterade i ett gränsvärde under noll. Sju stycken (23 %) av de 

undersökta konkursföretagen klassificerades under kategorin gråzon då det är svårt att 

förutspå deras framtid. Det sista undersökta året 2011 visade den insamlade empirin på att 24 
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företag (77 %) klassificerats som konkursdrabbade och fem (16 %) grupperades under 

kategorin gråzon. Anghels modell klassificerade två av de 31 undersökta konkursföretagen (6 

%) som friska företag alla de tre undersökta åren.  

År 2009 påvisade kontrollgruppen, bestående av friska företag, rätt klassificering på 16 

företag (52 %), åtta stycken (26 %) har klassificerats som konkursföretag och sex företag (23 

%) grupperats i en gråzon. De kommande två åren ökade den rätta klassificeringen till 55 % år 

2009 och 65 % det sista undersökta året. Jämsides med dessa siffror har klassificeringen av 

friska företag som konkursdrabbade minskat från 23 % år 2010 till 16 % år 2011. Även antal 

företag som klassificerades inom gråzonen minskade från sex stycken (23 %) år 2010 till fem 

(19 %) år 2011.   

TABELL 4 ANGHEL - KLASSIFICERING AV KONKURSDRABBADE OCH FRISKA FÖRETAG 

 

Konkursdrabbade företag Friska företag 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Konkurs 55 % 71 % 77 % 26 % 23 % 16 % 

Gråzon 39 % 23 % 16 % 23 % 23 % 19 % 

Friska 6 % 6 % 6 % 52 % 55 % 65 % 

 

4.4 SPRINGATE 

Gränsdragningen som använts vid beräkningen för att klassificera de olika företagen med 

hjälp av Springates modell har dragits vid 0,862, där företag som understigit detta värde har 

klassificerats som konkurs. År 2009 går det att avläsa det näst högsta värdet under de tre 

undersökta åren, 24 företag (77 %) klassificerades som konkurs. Resterande sju företag (23 

%) har missklassificerats som friska. Året därefter ökade den rätta klassificeringen av de 

konkursdrabbade företagen till 25 (81 %), och därmed minskade de missklassificerade 

företagen till sex (19 %). Ett år innan en konkurs visade modellen på de högsta 

missklassificerade siffrorna för de tre undersökta åren, 8 företag (26 %) beräknades ha en bra 

finansiell ställning. Modellen indikerade att 23 företag (74 %) stod inför en konkurs. 

Kontrollgruppen som består av friska företag visade också på den bästa klassificeringen år 

2010 med 26 företag (84 %) som klassificerats rätt. Därmed har modellen påvisat en 

missklassificering på fem företag (16 %) under år 2010. År 2009 och år 2011 visade modellen 
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på samma resultat, 22 företag (71 %) grupperades som friska och resterande nio (29 %) 

missklassificerades som konkursdrabbade. 

TABELL 5 SPRINGATE - KLASSIFICERING AV KONKURSDRABBADE OCH FRISKA FÖRETAG 

 

Konkursdrabbade företag Friska företag 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Konkurs 77 % 81 % 74 % 29 % 16 % 29 % 

Friska 23 % 19 % 26 % 71 % 84 % 71 % 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  

För att kunna besvara syftet kommer vi i detta kapitel analysera empirin. Resultatet kommer 

att diskuteras utförligt samt kopplas till originalstudierna.  

5.1 ALTMAN 

Då avsikten har varit att studera hur träffsäkerheten förändras över tiden har vi tillämpat 

Altmans modell, Z’-score, på studiens urval under en treårsperiod. Som det presenterades på 

empiriavsnittet så har träffsäkerheten inte förändrats särskilt mycket över de tre undersökta 

åren på de konkursdrabbade företagen. Där antalet rättklassificerade företag år 2009 uppgick 

till 39 %, för att öka till 45 % året därpå. Det sista undersöka året visade på 42 % korrekt 

klassificerade företag, därmed ser vi att utvecklingen inte varit särskild stor. Den totala 

förändringen under de tre undersökta åren innan konkursen inträffade visade på en ökning 

med 3 %. Förändringen på träffsäkerheten över åren tyder på hur bra modellen är ju närmare 

ett företag står inför en konkurs. Modellen har i vårt fall visat på väldigt små förändringar 

över tid vilket tyder på att modellen inte ger bra resultat vid tillämpningen på svenska företag.  

För att kunna se prognostiseringsmodellernas giltighet för en annan population har vi 

undersökt en kontrollgrupp, för att på så sätt bedöma ifall modellerna ger en rättvisande bild 

vid valideringen av friska företag. Vid genomförandet av vår undersökning på friska företag 

har Altmans prognostiseringsmodell visat på en större förändring på träffsäkerheten över de 

undersökta åren. Där antalet korrekt klassificerade friska företag varierade mellan 55 %, 61 % 

och 68 % över åren 2009, 2010 och 2011. Detta ledde till att den totala utvecklingen ökade 

med 13 % från 2009 till 2011. 

Största träffsäkerheten på att indikera på en konkurs har i tidigare forskning varit året närmast 

en konkurs, det vill säga året innan händelsen inträffar. I nedanstående tabell har vi illustrerat 

träffsäkerheten utifrån originalstudien jämfört med vår undersökning. Vi ser att resultatet 

skiljer sig åt med särskild betoning på konkursföretagen. Den träffsäkerhet som redovisas i 

Altmans studie, 91 %, är mer än två gånger större än den procentsatsen som framkommit av 

vår validering av Altmans modell på svenska företag. Det går även att utläsa från tabellen att 

träffsäkerheten på undersökningens kontrollgrupp är betydligt högre i Altmans studie.  
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TABELL 6 JÄMFÖRELSE PÅ TRÄFFSÄKERHETEN MELLAN ALTMAN OCH DENNA STUDIE 

 Ett år innan konkurs Friska år 2011 

Altmans studie 91 % 97 % 

Denna studie 42 % 68 % 

 

Träffsäkerheten som denna studie redovisade för Altmans modell gav inte det förväntade 

resultatet. Modellen misslyckades att med stor träffsäkerhet klassificera företagen i rätt 

kategori under studiens tre undersökta år.  Förändringen som presenterats ovan för 

konkursföretagen var inte nämnvärt stor, detta tyder på att modellen har klassificerat mer än 

hälften av de konkursdrabbade företagen felaktigt. Det som är anmärkningsvärt är att 

modellen under år 2009 och 2011 har grupperat strax under hälften av konkursföretagen i 

gråzonen, vilket är en osäker period och resulterar i att det inte går att förutspå företagens 

framtid. För kontrollgruppen har träffsäkerheten förbättrats under åren 2009-2011. Det visade 

på relativt högre värden än för de konkursdrabbade företagen, men antalet missklassificerade 

företag är fortfarande påtaglig för de friska företagen. Generellt har modellen 

missklassificerat en stor del företag av studiens urval. Missklassificeringen ledde till att typ I-

fel och typ II-fel har varit väldigt stor i denna studie vid tillämpningen av Altmans modell.   

5.2 FULMER 

Fulmers modell har visat på någorlunda bättre träffsäkerhet över åren än Altmans modell i 

denna undersökning. Å ena sidan har förändringen på träffsäkerheten mellan 2009-2011 varit 

ganska låg gällande konkursföretagen där den varierade mellan 52 % och 58 %. Å andra sidan 

har den visat på större förändring vid tillämpningen på friska företag, 58 % till 77 %, under de 

tre undersökta åren.  

Då Fulmer undersöker företag två år innan en konkurs inträffar blir det irrelevant att jämföra 

studiens resultat för året 2009 med originalstudien. Därmed kommer jämförelsen endast ske 

för studiens resultat åren 2010 och 2011.   

Fulmers modell kunde som Altmans modell indikera konkurser med lägre träffsäkerhet på vår 

undersökning jämfört med originalstudierna. I nedanstående tabell ser vi hur resultatet skiljer 

sig avsevärt mellan de två studierna. Fulmer kunde förutspå företags konkurser redan två år 

innan med en stor träffsäkerhet på 81 %. Vår studie kom endast fram till 55 % 

rättklassificering inom de konkursdrabbade företagen. Året innan företag inledde konkurs 
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kunde Fulmers modell visa en träffsäkerhet på 58 % av studiens konkursdrabbade företag. 

Medan i sin egen studie uppnådde Fulmer hela 98 % träffsäkerhet på att förutspå konkurser.   

Att modellen enbart kategoriserade 58 % av de konkursdrabbade företagen inom rätt kategori 

ett år innan företagen inledde konkurs, innebär att 42 % av företagen hamnade i typ I-fel. Det 

vill säga att företagen visar sig friska trots att de går i konkurs. Även två år innan har en 

väldigt stor del företag klassificerats i fel kategori, 45 %.  Modellen testades även på en 

kontrollgrupp. Trots bättre klassificering av de friska företagen var det många som hamnade i 

fel kategori. Det vill säga friska företag klassades som i konkurs, vilket motsvarar typ II-fel. 

Därmed kan man säga att modellen har med stor sannolikhet missklassificerat de undersökta 

företagen.  

TABELL 7 JÄMFÖRELSE PÅ TRÄFFSÄKERHETEN MELLAN FULMER OCH DENNA STUDIE 

 

 

 

5.3 ANGHEL 

Då Anghel endast presenterar träffsäkerheten i sin studie ett år innan en konkurs inträffar blir 

det irrelevant att jämföra studiens resultat för åren 2009 och 2010 med originalstudien. 

Därmed kommer jämförelsen endast ske för studiens resultat året innan företag inleder 

konkurs, 2011. Anghels modell är en av Rumäniens främsta konkursprognostiseringsmodell 

just på grund av dess höga träffsäkerhet på 97,8 %.72 Vid tillämpning av denna modell på 

svenska företag har den inte visat det mest tillfredsställande resultatet som denna studie 

presenterar, vilket även går att utläsa från tabell åtta. Modellen visar en träffsäkerhet på 77 % 

ett år innan en konkurs, det vill säga 20,8 % mindre än Anghels originalstudie. Däremot kan 

vi se en stor förändring på träffsäkerheten desto närmare ett företag kommer konkursen. Från 

tre år innan en konkurs, 2009, till året innan konkursen inträffar har modellen visat en ökning 

på träffsäkerheten med 22 %.  

För att stämma av modellens tillförlitlighet har vi även studerat kontrollgruppen bestående av 

friska företag. Även på denna grupp var resultatet inte som förväntat, där den genomsnittliga 

                                                             
72 Crăciun, M. & Raţiu, C. & Bucerzan, D. & Manolescu, A., (2013). “Actuality of Bankruptcy Prediction Models used in 

Decision Support System”, International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. 8, Nr.3, Sid. 375-383 

 Ett år innan konkurs Två år innan konkurs 

Fulmers studie 98 % 81 % 

Denna studie 58 % 55 % 
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träffsäkerheten för de tre undersökta åren var 57,3 % för de friska företagen. Därmed 

missklassificerade modellen 19-23 % av de undersökta friska företagen som typ II-fel över de 

tre studerade åren. Något som däremot var anmärkningsvärt var att modellen visade på en 

högre träffsäkerhet för kontrollgruppen. En spekulation kan vara att den finanskris som 

blommade ut i 2008 påverkar modellens tillförlitlighet då även Cracium med flera gjorde en 

studie på Anghels modell under finanskrisens år som resulterade i en träffsäkerhet på 63,33 

%.73 

Modellen kunde indikera på en ganska hög träffsäkerhet på de konkursdrabbade företagen, 

dock har en del företag hamnat i gråzonen som ledde till att det var svårt att förutspå 

företagens finansiella läge. Vidare har modellen endast klassificerat två företag (6 %) för 

varje år som typ I-fel. Generellt har Anghels modell visat på hög träffsäkerhet för de 

konkursdrabbade företagen år 2010 och 2011, dock ifrågasätts modellens tillförlitlighet vid 

tillämpningen på friska företag.  

TABELL 8 JÄMFÖRELSE PÅ TRÄFFSÄKERHETEN MELLAN ANGHEL OCH DENNA STUDIE 

 Ett år innan konkurs 

Anghels studie  97,8 % 

Denna studie 77 % 

5.4 SPRINGATE 

Ett år innan en konkurs presenterade Springates originalstudie en träffsäkerhet på 92,5 %, 

denna siffra har vår undersökning inte kunnat leva upp till då den visat en träffsäkerhet på 74 

%, det vill säga 18,5 % mindre. Då vi med denna studie vill undersöka hur tillämpbar bland 

annat Springates modell är på den svenska marknaden har även här en kontrollgrupp med 

friska företag studerats. Denna kontrollgrupp har inte visat på höga värden för att vi ska kunna 

konkludera att modellen har en hög träffsäkerhetsgrad.  

Springates modell har visat dess styrka två år innan konkursen inträffade, då träffsäkerheten 

var 81 %. Modellen gjorde även en korrekt bedömning på de konkursdrabbade företagen med 

77 % redan tre år innan konkursen inträffade. Kontrollgruppen bestående av friska företag 

visade på en hög träffsäkerhet dessa två år, 84 % och 71 %.  

                                                             
73 Crăciun, M. & Raţiu, C. & Bucerzan, D. & Manolescu, A., (2013). “Actuality of Bankruptcy Prediction Models used in 

Decision Support System”, International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. 8, Nr.3, Sid. 375-383 
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För att summera träffsäkerheten och dess förändring som Springates modell har visat på i 

denna studie över de tre undersökta åren kan vi då se från den uträknade empirin att modellen 

visar störst missklassificering året före en konkurs. År 2011 visade på det största typ I-fel för 

de konkursdrabbade företagen, 26 %. Friska företag som klassificerades som konkurs, det vill 

säga typ II-fel var ännu högre än typ I-fel för året 2011 då modellen missklassade 29 %.  

Förändringen på träffsäkerheten för de tre undersökta åren har inte visat på en regelbunden 

ökning, tvärtom har träffsäkerheten ökat från 2009 till 2010 för att komma att minska det sista 

undersökta året.  

TABELL 9 JÄMFÖRELSE PÅ TRÄFFSÄKERHETEN MELLAN SPRINGATE OCH DENNA STUDIE 

 Ett år innan konkurs 

Springate studie  92,5 % 

Denna studie 74 %  

5.5 SAMMANFATTNING AV ANALYSEN 

Härmed följer en sammanfattande tabell för studiens analys. Tabellen visar undersökningens 

resultat i jämförelse med originalstudiernas träffsäkerhet ett år innan en konkurs inträffar. Som 

det går att utläsa från nedanstående tabell gav inte denna studie det förväntade resultatet för 

Altmans modell. Detta då Altman presenterade en träffsäkerhet på 91 % som är mer än två 

gånger större än den procentsatsen som framkommit av vår validering på svenska företag. 

Fulmers modell kunde som Altmans modell indikera konkurser med lägre träffsäkerhet på vår 

undersökning jämfört med originalstudien. Fulmer redovisade en träffsäkerhet på 98 % året 

innan en konkurs inträffade medan denna studie visade på 58 %. Även Anghels modell gav 

inte det förväntade resultatet på träffsäkerheten för de konkursdrabbade företagen. Modellen 

visade en träffsäkerhet på 77 % ett år innan en konkurs i denna undersökning, det vill säga 

20,8 % mindre än Anghels originalstudie. Däremot kunde Springates modell indikera på en 

ganska hög träffsäkerhet på de konkursdrabbade företagen. Ett år innan konkurs presenterade 

Springates originalstudie en träffsäkerhet på 92,5 %, denna siffra har undersökningen inte 

kunnat leva upp till då den visat en träffsäkerhet på 74 %, det vill säga 18,5 % mindre. 
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TABELL 10 SAMMANFATTNING AV ANALYSEN ÅRET INNAN KONKURS  

 Originalstudien Denna studie  

Altmans modell 91 % 42 % 

Fulmers modell 98 % 58 % 

Anghels modell 97,8 % 77 % 

Springates modell 92,5 % 74 % 
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6 SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att besvara undersökningens syfte samt dra slutsatser som studien 

kommit fram till. Slutligen avslutas kapitlet med några kommentarer kring fortsatt forskning 

på detta område. 

6.1 SLUTSATS 

Syftet med denna uppsats var att undersöka fyra internationella prognostiseringsmodeller för 

att analysera hur tillämpbara de är på den svenska marknaden. Då modellerna testades och 

uträkningar genomfördes visade resultatet på att modellerna inte kan med stor träffsäkerhet 

förutspå konkurser i Sverige. Däremot har studien visat på att de mindre omtalade modellerna 

kunde med en högre träffsäkerhet indikera på en framtida konkurs för de undersökta svenska 

företagen. Därmed vill vi belysa att de modeller som är mindre kända skulle kunna förutspå 

konkurser med en högre träffsäkerhet än de traditionella och populära modellerna.  

Vi ville även analysera förändringen på träffsäkerheten över en tre årsperiod. Avsikten var att 

se om modellerna bättre kan förutspå företags konkurs ett år innan konkursen inträffar jämfört 

med de tidigare åren. Där Fulmers och Anghels modeller visade på en regelbunden ökning 

gällande konkursföretagen, vilket tyder på att modellerna bättre kan indikera på en konkurs 

det sista undersökta året.  Medan Altmans och Springates prognostiseringsmodeller inte följde 

en regelbunden ökning på träffsäkerheten över de tre undersökta åren. Detta medförde att det 

sista undersökta året inte presenterade den högsta träffsäkerheten för de tre utvalda åren.  

Sammanfattningsvis anser vi att modellerna inte är tillämpbara på den svenska tillverknings- 

och industribranschen då dessa inte har presenterat tillförlitliga resultat på vår studie. Trots att 

undersökningen visade på lägre resultat än förväntat kan vi inte utesluta att modellerna kan 

förutspå konkurser i hög utsträckning under andra omständigheter.  Vi anser att en vidare 

revidering av dessa modeller behövs för att dessa ska kunna tillämpas på den svenska 

marknaden. Dessutom behöver revideringen även anpassas för förändringen i tiden då 

samhället kontinuerligt förändras.  
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6.2 DISKUSSION  

Resultatet från vår datainsamling gav inte det förväntade resultatet då modellerna inte visat på 

tillförlitlig klassificering av företagen. Två av de undersökta modellerna, Altman och Fulmer, 

kunde inte förutspå konkurser i Sverige med en stor träffsäkerhet. Vilket i sin tur ledde till att 

Altman klassificerade en stor del företag i gråzonen medan Fulmer klassificerade en stor 

andel företag som typ I-fel. De andra två modellerna, Anghel och Springate, kunde med 

någorlunda hög träffsäkerhet klassificera konkursföretagen korrekt, däremot föll modellernas 

tillförlitlighet när kontrollgrupperna undersöktes. Modellerna missklassificerade en relativ 

stor grupp som typ II-fel.  

Varför de undersökta modellerna inte gav det förväntade resultatet kan bero på olika 

anledningar. Modellernas viktningar kan vara en av orsakerna till det uppnådda resultatet i 

denna studie. Det kan finnas en risk att dessa viktningar inte är anpassade för den svenska 

marknaden. En annan orsak kan vara att nyckeltalen som användes i modellerna inte ger det 

ultimata resultatet för att förutspå konkurser. Som tidigare nämnts i teoriavsnittet så har 

nyckeltal en betydande roll i prognostisering av konkurser. Därmed tror vi att en studie 

baserad på svenska företag kan hitta andra viktningar och nyckeltal som är mer signifikanta 

för den svenska marknaden. 

Vidare har författarna till originalstudierna inte specificerat vilka verksamheter som ingick i 

tillverknings- och industribranschen. I och med detta har vi använt oss av Allabolags och 

Affärsdatas definition av branschen och baserat vårt urval på samtliga verksamheter som 

tillhör denna bransch. Därmed finns det en risk att studiens utvalda verksamheter inte 

stämmer överens med originalstudiernas, vilket kan ha lett till ett missvisande resultat.  

En ytterligare anledning till varför det nådda resultatet varit lägre än förväntat kan ha berott på 

att hänsyn inte tagits till ifall företagen har vidtagit några åtgärder för att förbättra sin 

ekonomiska ställning.  

Slutligen kan studiens resultat bero på den förändring som har skett i tid från de år då 

modellerna utvecklades fram till idag. Med tiden har inte endast marknaden förändrats, utan 

även redovisningssätt och principer har utvecklats vilket kan leda till att modifieringar av 

modellerna kan behövas. Vidare kan revidering av modellerna behövas för att de ska anpassa 

sig till svensk marknad med tanke på att redovisningsregler och principer kan skilja sig 

mellan Sverige och andra länder.   
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6.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FOSKNING 

I och med att samhället ständigt står inför en förändring och marknaden drabbas av en rad 

oroligheter är det viktigt att konkursprognostiseringsmodellerna uppdateras och utvecklas 

kontinuerligt. Konkursmodeller kan komma att bli omoderna och relevansen av olika 

nyckeltal kan förändras genom tiden. Därmed skulle det vara intressant att genomföra en 

studie om nyckeltalens betydelse och i hur stor utsträckning dessa kan indikera på en konkurs 

i modern tid. Dessutom kan det vara intressant att revidera de utvalda modellerna genom att 

ändra på viktningarna för att kunna tillämpa dessa modeller på den svenska marknaden.  

Ämnet kan ha olika utgångspunkter för fortsatt forskning. De modellerna som tillämpades i 

vår studie är ett litet urval av konkursprognostiseringsmodeller som är utvecklade av forskare. 

Dessa modeller är baserade på multipel diskriminant analys (MDA). Det kan vara intressant 

att göra en liknande studie där man jämför modeller som använder sig utav olika 

metodanalyser, bland annat logit och probit regressions analys tillsammans med MDA för att 

kunna se vilken av modellerna som klassificerar företagen med störst träffsäkerhet. En studie 

som även kan vara relevant för konkursprognostiseringens utveckling är att undersöka om en 

kombination av olika analysmetoder kan ge det ultimataste resultatet. 

Det är också intresseväckande att tillämpa modeller från de nordiska länderna för att se i hur 

stor utsträckning deras utvecklade modeller kan förutspå konkurser i Sverige. Då dessa länder 

har liknande lagar och regler kan det vara möjligt att konkursmodellerna anpassas bättre till 

de svenska företagen än denna studies utvalda modeller. Slutligen skulle det vara intressant att 

undersöka Anghels modell på ett annat urval bestående av olika branscher för att se ifall 

resultatet visar sig vara bättre än denna studie, då Anghel i sin originalstudie baserade 

undersökningen på företag från tolv olika branscher.  
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BILAGOR 

BILAGA A. DEFINITIONER AV NYCKELTAL 

Härmed definieras några utvalda nyckeltal som förekommer i de undersökta modellerna: 

Balanserade vinstmedel/Totala tillgångar 

Balanserade vinstmedel är det totala beloppet av återinvesterade vinstmedel (eller förluster). 

Nyckeltalet är ett mått på företagets kumulativa lönsamhet över tiden.  Denna variabel kan 

väga in företagets ålder på ett indirekt sätt. Ett ungt företag kommer att visa ett lågt värde på 

Balanserade vinstmedel/Totala tillgångar eftersom företaget inte har haft tid att bygga upp 

sina ackumulerade vinster. På så sätt menar Altman att detta är ett relevant nyckeltal, då 

konkursrisken är högre i yngre företag än de äldre och mer etablerade företagen.  

 

Bokfört värde på eget kapital/Totala skulder 

Detta nyckeltal väger in risken för den långsiktiga likviditeten på ett företag, dvs. 

betalningsförmåga.  

 

Omsättning/Totala tillgångar 

Kapitalets omsättningshastighet nyckeltalet mäter hur effektivt företaget utnyttjar sitt kapital. 

Nyckeltalet anpassar sig bäst för att följa utvecklingen i det egna företaget.  

 

Rörelsekapital/Totala tillgångar 

Nyckeltalet är användbart för att mäta likviditetsmåttet hos ett företag. Rörelsekapitalet 

definieras som skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.  

 

Rörelseresultat/Totala tillgångar 

Här tar man ingen hänsyn till skatter eller räntekostnader. Nyckeltalet är ett lönsamhetsmått 

som mäter företagets avkastning på sina tillgångar.  

 

Totala skulder/Totala tillgångar 

Nyckeltalet visar skuldsättningsgraden och mäter ett företags finansiella risk genom att 

bestämma hur mycket av företagets tillgångar som har finansierats genom lån. Ju högre talet 

är desto högre risk för företaget att gå i konkurs.   
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BILAGA B. FÖRETAG SOM INLETT KONKURS ÅR 2012 

Altmans modell - Z-score värde 2009 2010 2011 

AB mekaniska snickerifabriken i 

Anderstorp 
1,4857 0,8375 1,8285 

Alphabetaboat Sweden AB 0,6011 -0,5457 -17,1888 

Askersunds Mekaniska AB 0,0251 0,7992 1,8320 

BAC Såg & Hyvleri AB 3,3129 2,5453 2,2404 

Blomstermåla Industri AB 3,0817 1,9969 2,6899 

BooForssjö AB 2,3827 2,0182 1,7285 

Broby Gatsten AB 0,1991 -0,0872 -1,4647 

DalaFloda Group AB 1,5651 1,8050 1,8123 

DO tryckerierna AB 1,8895 1,8165 2,0794 

Duofasader AB 3,6700 2,3853 1,3664 

ESM Eksjö Svetsmontage AB 2,0852 1,2034 0,0591 

Faiber Plast AB 2,7137 3,86 4,4429 

Fakta Bokbinderi AB 6,096 6,1824 4,5195 

Finecut AB -0,6151 0,4592 -1,1220 

Glaspunkten AB 2,8074 4,3596 3,4899 

Holje Mekaniska AB 2,5142 0,2778 1,6519 

Irsta Plåt Aktiebolag 1,252 -0,3797 0,3406 

KADAX Produktion AB 1,0627 2,151 4,7712 

KDT Torvbrytning AB 0,6437 0,0111 -1,2755 

Kuna Group AB 2,7387 3,0039 1,9104 

Ljungsarps Verkstads AB 1,8081 1,6796 0,9742 

Lööve Trailer AB 0,9100* 1,6034 1,2938 

Månsarps Mekaniska Verkstad AB 1,291 1,0161 0,4807 

PJL Trading AB -0,8992 -1,2238 -0,8081 

Profildesign AB 3,7069 2,9586 1,346 

Sempérvirens Handel AB -0,1682 -0,7386 -1,175 

Sesamverken i Linköping AB 2,3059 1,6811 1,2183 

Sinterplast AB 1,3234 2,1791 2,0661 

Ståhl & Sten AB -0,9184 -0,263 0,3071 

Telewide Aktiebolag -1,0344 -1,3157 -2,5043 

Unimec AB 0,8185 1,4944 1,4667 

- Z’ < 1,23 Företaget klassificeras som i konkurs 

- 1,23 < Z’ < 2,90 Gråzon 

- Z’ > 2,90 Företaget klassificeras som friska 

* Z'=0,717*(1444653/6460986)+0,847*(1963641/6460986)+3,107*  

(-1379190/6460986)+0,420*(635793/5825193)+0,998*(7183461/6460986)=0,9100 



 
VI 

 

BILAGA C. FÖRETAG SOM INLETT KONKURS ÅR 2012 

Fulmers modell – H-Faktorn 2009 2010 2011 

AB mekaniska snickerifabriken i 

Anderstorp 
-0,5032 -0,9577 -0,8220 

Alphabetaboat Sweden AB -0,4653 -3,9519 23,0981 

Askersunds Mekaniska AB 3,7582 -0,2731 -1,3909 

BAC Såg & Hyvleri AB 0,6066 0,2236 -1,5102 

Blomstermåla Industri AB -0,9247 -1,2119 -1,3389 

BooForssjö AB 0,3048 -0,5309 -0,2754 

Broby Gatsten AB -1,3690 -1,8601 -1,8428 

DalaFloda Group AB 1,6837 2,0700 2,0561 

DO tryckerierna AB 0,2051 -1,0239 -0,9727 

Duofasader AB -1,7663 -1,3772 -0,0770 

ESM Eksjö Svetsmontage AB -0,5492 -2,9658 -0,8899 

Faiber Plast AB 1,1579 0,5035 0,3050 

Fakta Bokbinderi AB -2,7974 -1,4131 -0,9592 

Finecut AB 1,5128 -0,2407 1,1311 

Glaspunkten AB 3,1661 5,0201 1,9947 

Holje Mekaniska AB 1,3229 1,0277 0,0691 

Irsta Plåt Aktiebolag -0,6107 -3,9728 -4,2486 

KADAX Produktion AB -1,7710 0,0534 0,8380 

KDT Torvbrytning AB -2,5486 -1,0064 -2,6026 

Kuna Group AB 0,1742 0,1609 0,7234 

Ljungsarps Verkstads AB 1,8089 1,1675 0,7108 

Lööve Trailer AB 1,3338* 1,7992 0,1714 

Månsarps Mekaniska Verkstad AB -0,1672 0,1229 0,3090 

PJL Trading AB -2,2721 -3,8812 -7,7370 

Profildesign AB 0,4403 -0,5075 -1,9908 

Sempérvirens Handel AB -1,0634 0,7766 -2,2591 

Sesamverken i Linköping AB 0,1347 0,7951 0,3554 

Sinterplast AB -0,1082 -0,5042 -1,0243 

Ståhl & Sten AB -1,8556 0,4072 -0,4393 

Telewide Aktiebolag -1,9561 -4,3512 -9,1809 

Unimec AB 1,4263 0,5685 0,4454 

- H < 0 Företaget klassificeras som i konkurs 

* H= 5,528*(1963641/6460986)+0,212*(7183461/6460986)+0,073*(-1379190/635793)+1,270* 

(1271000/5825193)-0,120*(5825193/6460986)+2,335*(3390159/6460986)+0,575*(6,21167013)+ 

1,083*(1444653/5825193)+0,894*(1,086361216)-6,075=1,3338  
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BILAGA D. FÖRETAG SOM INLETT KONKURS ÅR 2012 

Anghels modell – AN-värde 2009 2010 2011 

AB mekaniska snickerifabriken i 

Anderstorp 
-0,2295 -3,8788 -0,8343 

Alphabetaboat Sweden AB -2,8377 -85,055 -37,968 

Askersunds Mekaniska AB -2,2564 -4,4362 -3,6327 

BAC Såg & Hyvleri AB 1,6360 1,5051 -0,288 

Blomstermåla Industri AB 0,2728 -1,8096 -1,0182 

BooForssjö AB 1,5626 0,5833 -0,738 

Broby Gatsten AB -15,6388 -34,0122 -23,9433 

DalaFloda Group AB 0,2701 0,2108 0,3103 

DO tryckerierna AB 1,0022 0,0097 1,5097 

Duofasader AB 0,6572 -0,0259 -0,8826 

ESM Eksjö Svetsmontage AB -5,5181 -59,825 -7,0769 

Faiber Plast AB -0,8434 -0,2758 1,3556 

Fakta Bokbinderi AB 1,8281 2,3085 2,6387 

Finecut AB -47,0703 -9,4954 -25,2113 

Glaspunkten AB 3,0551 -1,4587 1,2799 

Holje Mekaniska AB 0,4417 -7,2381 4,4993 

Irsta Plåt Aktiebolag -0,4668 -6,6566 -4,9217 

KADAX Produktion AB -2,5443 -0,4587 0,80854 

KDT Torvbrytning AB -6,7763 -5,0604 -21,7527 

Kuna Group AB 1,5775 1,369 -0,9938 

Ljungsarps Verkstads AB 0,4001 0,4083 -3,8998 

Lööve Trailer AB -4,3534* -0,7796 -1,6644 

Månsarps Mekaniska Verkstad AB -2,4365 -2,6198 -2,6458 

PJL Trading AB -37,182 -15,745 -24,842 

Profildesign AB 2,3508 -0,9659 -1,8118 

Sempérvirens Handel AB -226,61 -123,59 -16,813 

Sesamverken i Linköping AB 0,7709 -0,6283 -0,6987 

Sinterplast AB -1,2640 0,1957 -0,0340 

Ståhl & Sten AB -9,3820 -29,2817 -8,9166 

Telewide Aktiebolag 0,5126 2,2693 -0,5384 

Unimec AB -1,9655 -2,5280 -2,3244 

- AN < 0 Företaget klassificeras som i konkurs 

- 0 < AN < 2,05 Gråzon 

- AN > 2,05 Företaget klassificeras som friska 

* AN=5,676+6,3718*(-1427848/4183461)+5,3932*(-1271000/6460986)-5,1427*(5825193/6460986)-

0,0105*((5825193/7183461)*360)=-4,3534 
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BILAGA E. FÖRETAG SOM INLETT KONKURS ÅR 2012 

Springates modell – Z-värde 2009 2010 2011 

AB mekaniska snickerifabriken i 

Anderstorp 
0,7935 -0,0711 0,9775 

Alphabetaboat Sweden AB 0,1035 -0,8716 -28,426 

Askersunds Mekaniska AB -2,6051 -0,8736 -0,1105 

BAC Såg & Hyvleri AB 1,3356 0,9423 0,4998 

Blomstermåla Industri AB 1,3473 0,6195 1,3256 

BooForssjö AB 0,8554 0,826 0,1351 

Broby Gatsten AB 0,0492 0,0236 -1,6614 

DalaFloda Group AB -0,039 0,4035 0,2354 

DO tryckerierna AB 0,6942 0,8286 1,4201 

Duofasader AB 1,8959 1,1015 -0,2968 

ESM Eksjö Svetsmontage AB 0,0160 0,5866 -0,9468 

Faiber Plast AB 0,7621 1,6636 2,4338 

Fakta Bokbinderi AB 3,2656 3,1852 2,2416 

Finecut AB -1,8131 -0,0346 -1,7505 

Glaspunkten AB -0,0519 0,131 1,1515 

Holje Mekaniska AB 0,726 -0,2447 1,0992 

Irsta Plåt Aktiebolag -0,1685 -0,9168 0,2397 

KADAX Produktion AB 0,2410 0,2514 1,8145 

KDT Torvbrytning AB 0,6821 -0,5134 -1,5897 

Kuna Group AB 1,6201 1,7511 0,1653 

Ljungsarps Verkstads AB 0,3276 0,3406 -0,1589 

Lööve Trailer AB -0,2674* 0,1006 0,1141 

Månsarps Mekaniska Verkstad AB 0,2723 -0,1243 -0,7103 

PJL Trading AB -0,8314 -1,1691 -0,035 

Profildesign AB 1,4237 1,2487 -0,2672 

Sempérvirens Handel AB -0,4249 -1,4446 -2,4997 

Sesamverken i Linköping AB 1,2168 0,607 0,6186 

Sinterplast AB -0,1281 0,7402 0,7859 

Ståhl & Sten AB 0,7801 -0,8758 0,0403 

Telewide Aktiebolag -1,3955 -1,4388 -1,7800 

Unimec AB -0,9245 0,2708 0,0627 

 

- Z < 0,862 Företaget klassificeras som i konkurs  

* Z= 1,03*(1444653/6460986)+3,07*(-1379190/6460986)+0,66* 

(-1474545/3390159)+0,4*(7183461/6460986)=-0,2674  
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BILAGA F. FRISKA FÖRETAG ÅR 2012 

 

Altmans modell - Z-score värde 2009 2010 2011 

AB GLF Gyllebo Träemballage 2,5322 2,9922 2,6952 

Aixtron AB 1,8230 0,0691 3,8647 

AJ List & Träprodukter AB 1,1230 2,1023 1,9206 

ASK Industri AB 3,8553 3,9554 5,4515 

Bonette AB 1,7514 2,2013 3,0307 

Constella Försäljning Aktiebolag 5,7512 6,0707 4,3917 

EDMEK AB 2,2749 1,6597 1,5229 

EKOION AB 3,2712 2,4033 2,9842 

Elfi Elektrofilter AB 1,4533 0,5147 2,3936 

FSP Management AB 1,2338 1,6538 6,2788 

Gopa AB 5,641 6,4241 5,8606 

Grannab GrannLarm Aktiebolag 4,2806 3,21 2,8589 

Guldsmedsguld C.R AB 6,2393 6,5751 6,2274 

Göteborgs Stängsel- & Smidesaktiebolag 3,3937 4,0278 3,9844 

Industrisvets i Oskarshamn AB 4,1964 3,7494 3,9160 

Johns Teknik AB 2,6777 2,9473 3,0810 

JTA Metallkomponent Aktiebolag 2,9758 5,9467 5,7430 

Järn&Metall JM Produktion AB 4,7641 3,3167 4,3010 

Karlqvist's Smide AB 3,6771 3,1786 3,0411 

Lars Lovik AB 4,0431 3,3539 13,4831 

LifeStone AB 2,9558 4,1615 3,3718 

Limhamns Bageri & Café AB 5,8960 5,8684 5,1081 

Lindelöf & Berthling 4,4641 5,5042 5,0075 

Mjöbäck Glas AB 2,6058 1,9903 2,6368 

Nordic Modular Leasing AB 1,1541 1,1724 0,9679 

Parnell Development AB 0,4742 0,1998 0,3247 

Qp card AB 0,5866 1,6134 0,391 

Redring AB -1,1426 -2,1401 -2,1226 

Torsten Blomérs Sågverks- & Bygg AB 3,8438 3,6338 4,1469 

Tyve Energy Sweden AB 4,4237 4,2173 3,5838 

Åby Snickeri och Transport Aktiebolag 2,7980 4,2759 3,2466 

 

* Z’ < 1,23 Företaget klassificeras som i konkurs 

* 1,23 < Z’ < 2,90 Gråzon 

* Z’ > 2,90 Företaget klassificeras som friska 
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BILAGA G. FRISKA FÖRETAG ÅR 2012 

 

Fulmers modell – H-Faktorn 2009 2010 2011 

AB GLF Gyllebo Träemballage -0,3398 1,6102 0,6845 

Aixtron AB 6,3707 1,9200 1,4026 

AJ List & Träprodukter AB -0,1942 -0,289 -0,5474 

ASK Industri AB 1,2359 1,2532 0,8039 

Bonette AB -0,4071 -0,4627 0,749 

Constella Försäljning Aktiebolag 1,2575 3,3035 0,9212 

EDMEK AB 0,2647 0,099 0,0973 

EKOION AB 0,4186 -1,4685 -3,0297 

Elfi Elektrofilter AB -0,426 -2,5584 -1,2337 

FSP Management AB 0,4335 -1,7575 22,802 

Gopa AB 1,4008 4,8572 5,5131 

Grannab GrannLarm Aktiebolag -1,0684 -0,8815 2,9707 

Guldsmedsguld C.R AB -0,2768 -0,5858 -0,0083 

Göteborgs Stängsel- & Smidesaktiebolag 3,1607 6,3931 5,8697 

Industrisvets i Oskarshamn AB 2,2570 3,1559 1,6173 

Johns Teknik AB 1,3321 0,8358 0,1331 

JTA Metallkomponent Aktiebolag 2,4997 -0,1398 0,6866 

Järn&Metall JM Produktion AB 4,1897 -0,7159 0,3679 

Karlqvist's Smide AB 0,9384 0,7698 1,0041 

Lars Lovik AB 1,9602 3,8415 45,7073 

LifeStone AB -0,3450 0,3396 1,2124 

Limhamns Bageri & Café AB 1,4330 0,9066 0,5538 

Lindelöf & Berthling -2,9598 0,1894 1,0212 

Mjöbäck Glas AB -0,995 1,2222 -14,5555 

Nordic Modular Leasing AB 0,2787 0,8727 2,4918 

Parnell Development AB -2,1597 -2,7582 -2,3133 

Qp card AB -2,1286 -1,5043 -0,3045 

Redring AB -1,0315 5,8953 4,7214 

Torsten Blomérs Sågverks- & Bygg AB 4,7693 4,3500 3,8704 

Tyve Energy Sweden AB -0,1591 0,7275 1,8151 

Åby Snickeri och Transport Aktiebolag 0,5444 2,9137 2,1199 

 

* H < 0 Företaget klassificeras som i konkurs  
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BILAGA H. FRISKA FÖRETAG ÅR 2012 

  

Anghels modell – AN-värde 2009 2010 2011 

AB GLF Gyllebo Träemballage 0,1709 1,0837 1,0983 

Aixtron AB -1,2315 -9,903 3,7737 

AJ List & Träprodukter AB -1,6412 -0,5389 -0,4821 

ASK Industri AB 3,4921 4,4201 2,3524 

Bonette AB 0,3738 0,2849 3,3251 

Constella Försäljning Aktiebolag 8,9675 6,4158 8,8156 

EDMEK AB 2,9557 1,3616 0,9753 

EKOION AB 4,5848 -0,4261 4,9572 

Elfi Elektrofilter AB -4,0453 -87,429 1,0919 

FSP Management AB -0,6788 0,4588 10,1334 

Gopa AB 5,0686 6,2775 6,4178 

Grannab GrannLarm Aktiebolag 13,5287 7,499 -15,245 

Guldsmedsguld C.R AB 0,6499 4,0502 3,2734 

Göteborgs Stängsel- & Smidesaktiebolag 6,5048 6,2287 5,9347 

Industrisvets i Oskarshamn AB 4,4137 4,1029 4,765 

Johns Teknik AB 1,8054 2,4104 1,3908 

JTA Metallkomponent Aktiebolag 1,7734 2,9242 2,9606 

Järn&Metall JM Produktion AB 5,4753 1,6679 4,4709 

Karlqvist's Smide AB 3,9069 3,3532 3,6307 

Lars Lovik AB 5,5872 4,1719 5,4702 

LifeStone AB 0,9426 3,3184 26,4919 

Limhamns Bageri & Café AB 2,5003 3,0710 2,7717 

Lindelöf & Berthling 1,7721 1,8064 2,2122 

Mjöbäck Glas AB -0,7684 -2,4488 -2,5388 

Nordic Modular Leasing AB -16,653 -2,9399 0,4905 

Parnell Development AB -13,7228 -23,33 -15,334 

Qp card AB -7,9736 1,5961 -5,6365 

Redring AB 4,2081 1621,6 58,6323 

Torsten Blomérs Sågverks- & Bygg AB 4,1608 3,3688 3,8977 

Tyve Energy Sweden AB 2,3456 3,3173 0,5817 

Åby Snickeri och Transport Aktiebolag 2,5018 4,8830 4,0802 

 

* AN < 0 Företaget klassificeras som i konkurs 

* 0 < AN < 2,05 Gråzon 

* AN > 2,05 Företaget klassificeras som friska 
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BILAGA I. FRISKA FÖRETAG ÅR 2012 

 

Springates modell – Z-värde 2009 2010 2011 

AB GLF Gyllebo Träemballage 0,9897 1,1633 1,0959 

Aixtron AB -0,0273 -1,2568 3,0246 

AJ List & Träprodukter AB 0,1060 1,4733 0,8260 

ASK Industri AB 2,3443 2,2084 3,1393 

Bonette AB 0,8447 1,3762 2,6876 

Constella Försäljning Aktiebolag 4,7127 4,0828 2,7931 

EDMEK AB 1,6277 0,8868 0,6321 

EKOION AB 2,9445 2,5820 2,3138 

Elfi Elektrofilter AB 0,0413 -0,5084 1,7906 

FSP Management AB 1,5078 1,9659 8,2208 

Gopa AB 4,6837 4,9568 4,4896 

Grannab GrannLarm Aktiebolag 4,9498 2,6112 0,7403 

Guldsmedsguld C.R AB 2,2757 3,6814 3,5873 

Göteborgs Stängsel- & Smidesaktiebolag 1,5785 2,2761 2,0167 

Industrisvets i Oskarshamn AB 2,7196 1,7762 2,515 

Johns Teknik AB 1,0263 1,0352 1,1678 

JTA Metallkomponent Aktiebolag 0,3361 3,0818 2,6926 

Järn&Metall JM Produktion AB 2,1067 1,8093 2,9651 

Karlqvist's Smide AB 2,0013 1,7105 1,6376 

Lars Lovik AB 2,5056 1,3269 0,7758 

LifeStone AB 1,4667 2,4877 0,8749 

Limhamns Bageri & Café AB 2,4332 2,6215 2,2753 

Lindelöf & Berthling 2,3747 2,6952 2,6056 

Mjöbäck Glas AB 0,7857 0,2451 0,5795 

Nordic Modular Leasing AB 1,2411 1,1406 0,2256 

Parnell Development AB 0,619 -0,0162 -0,075 

Qp card AB 0,5299 1,3046 -0,0847 

Redring AB -1,118 -5,574 -2,225 

Torsten Blomérs Sågverks- & Bygg AB 1,1543 1,3105 1,6421 

Tyve Energy Sweden AB 2,3820 1,9941 1,2037 

Åby Snickeri och Transport Aktiebolag 1,5917 2,3820 1,3010 

 

* Z < 0,862 Företaget klassificeras som i konkurs 


