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Sammanfattning 

 

TITEL: Konkursprognostisering – en tillämpning av tre internationella modeller 

FÖRFATTARE: Edith Rodriguez och Hanna Malm 

HANDLEDARE: Bengt Lindström och Jurek Millak 

EXAMINATOR: Peter Jönsson 

BAKGRUND: Varje år går många företag i konkurs och detta innebär stora kostnader på kort 

sikt. Kreditgivare, ägare, investerare, borgenärer, företagsledning, anställda samt samhället är 

de som i störst utsträckning drabbas av detta. För att kunna bedöma ett företags ekonomiska 

hälsa är det därför en viktig del att kunna prognostisera risken för en konkurs. Till hjälp har vi 

olika konkursmodeller som har utvecklats sedan början av 1960-talet och fram till idag. 

SYFTE: Att undersöka tre internationella konkursmodeller för att se om dessa kan tillämpas på 

svenska företag samt jämföra träffsäkerheten från vår studie med konkursmodellernas 

originalstudier. 

METOD: Undersökningen är baserad på en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv 

ansats. Urvalet grundas på företag som gick i konkurs år 2014. Till detta kommer också en 

kontrollgrupp bestående av lika stor andel friska företag att undersökas. Det slumpmässiga 

urvalet kom att bestå av 30 konkursföretag samt 30 friska företag från tillverknings- och 

industribranschen. 

TEORI: I denna studie undersöks tre konkursmodeller; Altman, Fulmer och Springate. Dessa 

modeller och tidigare forskning presenteras utförligare i teoriavsnittet. Dessutom beskrivs 

under teoriavsnittet några nyckeltal som är relevanta vid konkursprediktion. 

RESULTAT OCH SLUTSATS: Modellerna är inte tillämpbara på svenska företag då resultaten från 

vår studie inte visar tillräcklig träffsäkerhet och är därför måste betecknas som otillförlitliga. 

NYCKELORD: Konkurs, konkursprognostisering, träffsäkerhet, finansiella nyckeltal, Altman, Z-

värde, Fulmer, Springate, tillverknings- och industribranschen och diskriminantanalys. 



 
 

Abstract 

 

TITLE: Backruptcy prediction – an application of three international models 

AUTHORS: Edith Rodriguez and Hanna Malm 

SUPERVISORS: Bengt Lindström and Jurek Millak 

EXAMINER: Peter Jönsson 

BACKGROUND: Each year many companies go bankrupt and it is associated with significant costs 

in the short term. Creditors, owners, investors, management, employees and society are those 

that gets most affected by the bankruptcy. To be able to estimate a company’s financial health it 

is important to be able to predict the risk of a bankruptcy. To help, we have different bankruptcy 

prediction models that have been developed through time, since the 1960s until today, year 

2015. 

PURPOSE: To examine three international bankruptcy prediction models to see if they are  

applicable to Swedish business and also compare the accuracy from our study with each 

bankruptcy prediction models original study. 

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

approach. The selection was based on companies that went bankrupt in year 2014. Added to this 

is a control group consisting of healthy companies that will also be examined. Finally, the random 

sample consisted of 30 bankrupt companies and 30 healthy companies that belong to the 

manufacturing and industrial sectors. 

THEORY: In this study three bankruptcy prediction models are examined; Altman, Fulmer and 

Springate. These models and also previous research in bankruptcy prediction are further 

described in the theory section. In addition some financial ratios that are relevant in bankruptcy 

prediction are also described. 

RESULT AND CONCLUSION: The models are not applicable in the Swedish companies.  The results 

of this study have not showed sufficient accuracy and they can therefore be regarded as 

unreliable. 

KEY WORDS: Bankruptcy, bankruptcy prediction models, accuracy, financial ratios, Altman, Z-

score, Fulmer, Springate, manufacturing and industrial sectors and discriminant analysis. 



 
 

Begrepp 
 

Diskriminant analys – En statistisk metod som används vid konkursprediktion. Det finns två 

varianter, univariat diskriminantanalys (DA) och multipeldiskriminant analys (MDA). 

Univariat analys – Endast en variabel används i modellen. 

Multivariat analys – Flera variabler används i en och samma modell för att tillsammans ge ett 

utfall. 

Gråzon – Ett företag som befinner sig i en gråzon har en osäker framtid, osäkerheten gäller då 

man inte kan med säkerhet konstatera att ett företag bedöms gå i konkurs eller om det är 

friskt. 

Konkursföretag – Det urval av företag som under år 2014 inlett en konkurs. 

Kontrollgrupp – En grupp företag bestående av det urval av friska företag som slumpmässigt 

valts ut för vår studie.  

Metod – En metod används av varje forskare för att utveckla en modell. Exempel på metoder 

är diskriminantanalys, logistisk regression och neurala nätverk. 

Modell – En modell är en formel som består av en eller flera variabler som forskare kommit 

fram till. Det är modellen som används för att klassificera ett företag som konkurs eller friskt.  

Träffsäkerhet – Procentandelen korrekt klassificerade företag i en konkursmodell. Exempelvis 

om en konkursmodell korrekt klassificerar 6 av 10 företag innebär det att modellens 

träffsäkerhet är 60 procent. Önskvärt är en så hög träffsäkerhet som möjligt, vilket indikerar 

att modellen fungerar. 
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1 Inledning 
I det inledande avsnittet ges en introduktion i konkursprognostisering som därefter mynnar ut 

i syftet med undesökningen samt den problemförmulering som följer av denna 

 

1.1 Bakgrund 

En konkurs innebär att en person eller ett företag är på obestånd. Innebörden av detta är att 

inte kunna betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.1 I de flesta fall 

går ett företag i konkurs på grund av någon av följande fem orsaker. Den första och vanligaste 

orsaken är att företaget inte längre går med vinst. Andra orsaken kan vara olika 

omvärldsfaktorer som företagets ledning inte kunnat förutse och de har därmed inte kunnat 

vidta åtgärder i tid. Tredje orsaken är finansieringsproblem, det vill säga att företaget behöver 

mer pengar men lyckas inte låna mer. Fjärde orsaken är dålig planering och kontroll som med 

rätt kunskap skulle kunna förhindra konkurs. Den femte och sista orsaken är kunskapen eller 

okunskapen som finns i företaget, det vill säga utbildningsnivån.2 

 

År 1992 var året med flest antal konkurser i Sverige. Totalt gick 22 449 företag i konkurs.3 Den 

negativa trenden med många företagskonkurser vände i slutet av 90-talet. Från denna tid 

minskade antalet konkurser och trenden höll i sig till den finansiella krisen år 2008. Denna 

finanskris var den största finansiella krisen sedan 30-talets början.4 Lånemarknaden i USA var 

framför allt orsaken till finanskrisen. Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers 

gick i konkurs i september just år 2008. Denna konkurs medförde att marknader för 

internationella banker stannade upp, vilket bidrog till svårigheter att få ett lån för samtliga. 

Hela världsekonomin fick stora konsekvenser på grund av konkursen för Lehman Brothers.5 

 

Året innan finanskrisen bröt ut var antalet svenska företagskonkurser 4891 stycken, vilket var 

det lägsta antalet på över 30 år. Finanskrisen medförde att den positiva trenden om minskade 

konkurser vände. De följande åren har antalet konkurser legat på en relativt hög nivå, i 

                                                             
1 Welamson, L., Mellqvist, M. (2003). Konkurs. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Sid. 26 
2 Koponen, A. (2003). Företagens väg mot konkurs. Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, 
Sid. 39   
3 Ekonomifakta, Företagskonkurser 
4 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 
5 Detta lärde vi oss av Lehman Brothers konkurs. (2009). Dagens nyheter. 
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genomsnitt 6555 företagskonkurser per år de följande åren efter finanskrisen.6 Sverige har 

den näst största procentuella ökningen av konkurser av samtliga länder i Norden, 

Centraleuropa och Östeuropa det tredje kvartalet år 2012 i jämförelse med samma kvartal ett 

år tidigare. Under det tredje kvartalet år 2012 gick 1629 företag i konkurs, vilket är en ökning 

med 21 % jämfört med samma period år 2011.7 

 

 

 

FIGUR 1 – ANTALET FÖRETAGSKONKURSER I SVERIGE ÅR 2007-20148 

 

Lågkonjunkturen, till följd av den finansiella krisen, fick stor inverkan på hela den svenska 

ekonomin. Den svenska tillverkningsindustrin, exempelvis bilindustrin blev framförallt mycket 

drabbad.9 Byggbranschen blev även den hårt drabbad av finanskrisen med anledning av att 

den är känslig för konjunkturförändringar. Denna bransch påverkas alltid hårt av 

lågkonjunktur och dessutom i ett väldigt tidigt skede.10 I samband med den ekonomiska krisen 

minskade byggandet av småhus märkbart. Anledningen till detta var flera; den ekonomiska 

krisen, införandet av bolånetak samt byggtekniska krav.11 Under 2012 byggdes det endast 

                                                             
6 Ekonomifakta, Företagskonkurser 
7 Bisnode. (2012). Fler konkurser får större konsekvenser. 
8 Ekonomifakta, Företagskonkurser 
9 SCB (2014). Statistik över orderingång ger bild av krisen. Statistiska centralbyrån. 
10 Olausson Bergfeldt, A. (2013). Byggbranschen i kris. Arbetaren 
11 Tuvhag, E. (2013). Villabyggandet rasar i Sverige. Svenska Dagbladet. 
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4750 småhus, en minskning med hela 65 % i jämförelse med året innan finanskrisen bröt ut. 

Den minskade efterfrågan på husbygge ledde till ökade konkurser och att anställda förlorade 

sina jobb. Människor i allmänhet blev mer försiktiga med att skuldsätta sig. Detta ledde i sin 

tur till att fler byggföretag gick i konkurs och ytterligare arbetslöshet.12  

 

Redan på 1930-talet började man studera finansiella nyckeltal för att förutsäga ekonomiska 

problem. Detta var första gången man kunde visa att det fanns ett samband mellan 

företagens nyckeltal och deras finansiella hälsa.13 Ett flertal olika modeller har utvecklats av 

forskare inom området, exempelvis Beaver, Altman, Platt & Platt och Ohlson. Varje forskare 

har valt en metod som används för att utveckla sin egen modell för konkursprediktion. 

Diskriminantanalys, logistisk regression och neurala nätverk är ett par metoder som används 

för att förutse konkurser. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Konkurser drabbar framför allt kreditgivare, ägare, investerare, borgenärer, företagsledning, 

anställda samt samhället.14 Vid en konkurs tas alla tillgångar om hand för att betala 

gäldenärens skulder. I första hand ska tillgångarna gå till konkurskostnader och de resterande 

pengarna ska fördelas mellan borgenärerna i en viss bestämd ordning.15 Det finns stor risk för 

att leverantörer inte får sina fordringar betalda eftersom att dessa är lägst prioriterade samt 

att långivaren förlorar de pengar som denne lånat ut.16 För ägarna kan en konkurs sluta med 

att de både blir av med bolaget samt att de får en stor skuld att betala.17 En konkurs påverkar 

inte enbart det företag som inte längre kan drivas, utan alla intressenter som är inblandade i 

företaget på ett eller annat sätt. Alla dessa intressenter önskar därför att ha så god insikt som 

möjligt i företagets finansiella hälsa. 

 

 

                                                             
12 ibid 
13 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 
14 Koponen, A. (2003). Företagens väg mot konkurs. Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, 
Sid. 39   
15 Konkurslagen 
16  Koponen, A. (2003). Företagens väg mot konkurs. Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, 
Sid. 39   
17 Visma. (2014). Konkurs och ackord – undvik att hamna på obestånd. Visma SPCS. 
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Nuvarande siffror för konkursstatistiken har inte varit så höga sedan 1930-talet.18 Enligt 

kreditupplysningsföretaget Creditsafe har 580 svenska aktiebolag gått i konkurs i januari 

2013, vilket är en ökning med 11 % i jämförelse med samma månad år 2011. 2013 års 

konkursstatistik är den största siffran för januari på 10 år.19  

 

Utvecklingen av konkursmodeller är viktig eftersom det ger tidiga varningssignaler så att 

styrelse, chefer och liknande kan åtgärda de problem som företaget har och därmed 

förhindra att företaget försätts i konkurs. Att kunna förutspå en konkurs blir allt viktigare. 

Modeller för konkursprognostisering ger en möjlighet för berörda parter att kunna vidta 

förebyggande åtgärder innan konkursen är ett faktum.20 Den information som kan erhållas 

från konkursmodeller kan därför vara av stort värde för intressenter.21 Att kunna 

prognostisera sannolikheten för en konkurs ger dessa möjligheter att kunna skydda sina egna 

intressen.22 Av de anledningarna känns det påkallat att undersöka befintliga konkursmodeller 

för att ta reda på ifall det finns någon av dem som på ett bra sätt  skulle kunna bidra till att  

förutse framtida konkurser hos svenska företag.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tre utvalda internationella konkursmodeller och se om 

de är tillämpbara på svenska företag för att ta reda på ifall en eller flera kan förutse konkurser 

på denna marknad. Vidare är syftet att jämföra resultaten från våra undersökningar med dem 

i respektive forskares originalstudier och vi önskar validera ifall siffrorna ligger i linje med 

dessa eller avviker påtagligt. 

 

Syftet med undersökningen resulterar i ett par frågeställningar som följer under punkten 1.4 

Problemformulering. 

 

 

 

                                                             
18 UC. Riks- och länsstatistik december 2015. 
19 Stockholm TT. (2013). Antalet konkurser ökar. Svenska Dagbladet. 
20 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 
21 Ibid 
22 Skogsvik, 1988 
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1.4  Problemformulering 

 

1. Kan någon eller flera av modellerna förutspå konkurser hos svenska företag? 

2. Hur träffsäkra är modellerna i vår studie i jämförelse med originalstudierna? 

 

1.5 Avgränsningar 

Valet av företag är begränsat till tillverknings- och industriföretag då en del av de ursprungliga 

modell-studierna genomfördes mot denna kategori av företag. Vidare selekteras enbart icke-

börsnoterade företag. Endast årsredovisningar för åren 2011, 2012 och 2013 tas i beaktande. 

Företag som varit vilande åren innan konkurs har valts bort. 
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2 Metod 

I det här avsnittet går vi igenom vilken metod och forskningsansats vi har valt, hur urvalet har 

gjorts, hur vi ska gå tillväga samt de fel som kan uppkomma. 

 

2.1 Metodval 

Studien grundar sig på kvantitativ forskningsansats då nödvändig information hämtats från 

företagens årsredovisningar. De data som insamlats har sedan använts för att beräkna hur 

sannolikt det är att dessa kommer gå i konkurs med hjälp av några utvalda modeller.23 

 

2.2 Forskningsansatser 

De två typer av forskningsansatser som finns är den induktiva samt den deduktiva ansatsen. I 

denna studie används den deduktiva metoden då vi ska undersöka hur stor träffsäkerhet ett 

par modeller har för att förutsäga konkurser. Den deduktiva ansatsen handlar om att genom 

en vald teori skapa hypoteser om vad som kommer att hända. Därefter samlas data in för att 

sedan kunna bekräfta eller dementera hypotesen. Man använder sig av redan befintliga 

teorier och skapar inte några nya.24 

 

2.3 Datainsamling 

Det finns två sätt att samla in data, antingen genom primärdata eller sekundärdata. 

Primärdata är förstahandsinformation som samlas in just för den undersökning man ska 

genomföra. Primärdata kan exempelvis insamlas genom enkäter, fokusgrupper och intervjuer. 

Sekundärdata är redan befintligt data som finns tillgängligt för allmänheten. Det kan som 

exempel vara artiklar och databaser. 25 Vi kommer enbart att använda oss av sekundärdata i 

den här undersökningen då vi kan insamla tillräcklig information med data som redan finns 

tillgängliga. Vi kommer att använda oss av forskningsartiklar som är relevanta för studien och 

även finansiella rapporter genom databasen Retriever Business.26 

 

                                                             
23 Bryman, A., Bell E. (2013), Företagsekonomiska forskninsmetoder. 2 uppl. Liber 
24 ibid 
25 ibid 
26 ibid 
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2.4 Population och urval 

En population är de enheter som vi avser undersöka. På grund av tid eller kostnadsfråga kan 

det vara olämpligt, eller rentav omöjligt att studera hela populationen.27 Vi kommer därför att 

göra ett urval ur den population som vi vill undersöka.   

 

Vår population är alla konkursdrabbade tillverknings- och industriföretag i Sverige. Urvalet 

baseras på de svenska onoterade tillverknings- och industriföretagen som inledde sin konkurs 

under år 2014. Från databasen Retriever Business fick vi fram att 98 företag hade inlett sin 

konkurs under det aktuella året. Vi gör ett urval av 30 konkursföretag. Vi väljer även att ha en 

kontrollgrupp på 30 friska företag för att applicera modellerna mot en annan population. När 

vi gör vårt urval av företag selekterar vi bort de som varit verksamma i mindre än fem år. 

Företagen ska därmed ha registrerats innan år 2010. För att sedan reducera antalet till just 30 

stycken i respektive population så kommer obundet slumpmässigt urval att användas 

eftersom att det är önskvärt att alla företag ska ha lika stor chans att komma med i urvalet.28 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

De modeller som vi valt i denna undersökning är baserade på nyckeltal och med anledning av 

detta använder vi oss av finansiella rapporter för att genomföra vår undersökning. Vi granskar 

företagens finansiella rapporter under tre år före konkurs för att testa modellernas förmåga 

att förutsäga konkurs. Vi valde en treårsperiod, eftersom vi ville göra en så likartad studie som 

forskarna bakom modellerna gjort, för att få ett trovärdigt resultat.29 Denna studie 

undersöker företag som inlett konkurs under år 2014 och data har hämtats från företagens 

finansiella rapporter för åren 2011, 2012 och 2013.   

 

Databasen Retriever Business har nyttjats för att inhämta företagens finansiella rapporter.  

Via en utökad sökning kunde vi erhålla den önskade målpopulationen. Som kriterier vid denna 

utökade sökning valde vi att konkursen skulle vara inledd under 2014 (2014-01-01 till 2014-

12-31), företaget skulle ha registrerats innan år 2010 eftersom att vi ville ha företag som varit 

verksamma i minst fem år, bolagsformen är Aktiebolag som inte är registrerad i börslistor och 

                                                             
27 ibid 
28 ibid 
29 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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branschen vi valt att begränsa oss till är tillverknings- och industribranschen.30 Med dessa 

kriterier fick vi fram 98 företag och vi väljer att via ett obundet slumpmässigt urval ha ett urval 

på 30 konkursdrabbade företag. Företagen som varit vilande åren före konkurs har inte tagits 

i beaktande.31 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om pålitligheten hos måtten och mätningarna. Det innebär att om vi 

genomför undersökningen igen så skulle resultaten bli snarlika. Målet är att ha en så hög 

reliabilitet som möjligt, dvs. att undersökningen är pålitlig. Vi har hög reliabilitet om olika och 

oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller ungefär samma resultat. 

Det görs oberoende undersökningar av samma företeelse och jämför dessa för att kunna 

mäta pålitligheten.32 De data som används i denna undersökning är hämtad från 

årsredovisningar från företagen som slumpmässigt blivit utvalda. Detta innebär att en 

liknande undersökning som är baserad på samma underlag, dvs. årsredovisningar, kommer 

att ge samma resultat som denna undersökning givit. Reliabiliteten i denna undersökning kan 

anses vara hög då sekundärdata har använts i form av företagens årsredovisningar.  

 

Validitet har att göra med om ett mått för ett begrepp verkligen mäter det som det avses 

mäta.33 Begreppet används i litteraturen för att säkerställa att de data som samlats in 

representerar verkligheten, och därmed ger en giltig bild. De data som samlats in kommer 

från företagens årsredovisningar.34 Företagen som valts ut är från tillverknings- och 

industribranschen och är både företag som inlett konkurs samt företag som fortfarande lever. 

Företagen har slumpmässigt valts ut för att ge en så representativ bild som möjligt för 

genomsnittet av svensk tillverknings- och industribransch. Det var 66 företag från den valda 

branschen som gick i konkurs år 2014, från vilket vi har gjort ett urval på 30 konkursföretag. 

Detta tordes vara tillräckligt för att ge en bra bild av modellernas förmåga att förutspå 

konkurser. All data som inhämtats till studien är relevant då dessa data endast utgörs av 

årsredovisningar för de aktuella åren. 

                                                             
30 Retriever Business. Tillverknings- och industriföretag konkurs.. 
31 ibid 
32 Eggeby, E., Söderberg J. (1999). Kvantitativa metoder. Studentlitteratur 
33 Bryman, A., Bell E. (2013), Företagsekonomiska forskninsmetoder. 2 uppl. Liber 
34 ibid 
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2.7 Typ I-fel och typ II-fel 

Vid statistiska undersökningar finns det alltid en risk att fel kan uppkomma. Vid en 

hypotesprövning finns det två möjliga fel som kan inträffa. Typ I-fel, även kallad fel av det 

första slaget, innebär att nollhypotesen förkastas trots att den är sann.35 Typ II-fel är den 

andra typen av fel som även kallas fel av det andra slaget. Vid typ II-fel förkastar man inte 

nollhypotesen även om den är fel. 36  

 

I den här undersökningen innebär ett typ I-fel att en konkursmodell visar att ett företag inte 

ska gå i konkurs men ändå gör det. Modellen ger därmed indikationer på att företag är friskt 

trots att företaget går i konkurs ett eller flera år senare än det år som undersökts. Det andra 

felet, typ II-fel som kan uppkomma i vår undersökning, är då en konkursmodell förutspår att 

ett företag ska gå i konkurs men det visar sig att företaget överlever.37 

 

                                                             
35 Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport: Att göra en statistisk undersökning. 5 uppl. 
Studentlitteratur 
36 ibid 
37 ibid 



10 
 

3 Teoretisk referensram 

Det teoretiska avsnittet inleds med att presentera en sammanställning av studier som gjorts 

inom ämnet konkursprediktion. Sedan presenteras den tidigare forskning som vi anser mest 

relevant för vårt valda ämne, därefter presenteras våra valda modeller samt viktiga nyckeltal. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Utvecklingen av olika modeller för att förutsäga konkurser inleddes under 1950- och 1960-

talet, främst av amerikanska forskare. Deras metod gick ut på att jämföra värden från företags 

redovisningar, från både friska företag och företag som hade ekonomiska svårigheter. Syftet 

var att kunna utveckla metoder för att kunna förutse en finansiell kris i företaget. Sedan 1960-

talet har flera forskare över hela världen tagit fram olika modeller för att kunna förutsäga 

konkurser i företag.38  

 

3.1.1 Beaver 

William H. Beaver var tidig med att använda sig av nyckeltal och statistiska metoder för att 

prognostisera konkurser. Beavers studie år 1966 gick ut på att analysera de finansiella 

nyckeltalen var för sig, så kallad univariat analysmetod. Målet var att rangordna de olika 

nyckeltalens påvisbarhet för en framtida konkurs. I den univariata analysmetoden 

behandlades nyckeltal såsom soliditet, likviditet och räntabilitet. Resultaten från hans modell 

visar således de individuella variablernas prediktionsförmåga för konkurser.39  

 

I studien undersöktes 79 industriföretag som inlett sin konkurs under åren 1954-1964, samt 

79 jämförbara kontrollföretag. Kontrollföretagen var friska företag av samma storlek och från 

samma bransch som konkursföretagen.40 Det här innebar att storleks- och branscheffekterna 

kunde rensas bort. Beaver analyserade konkursföretagens ekonomiska utveckling fem år före 

de inledde sin konkurs och även kontrollföretagens utveckling under motsvarande år. Beaver 

visade i sin studie att det starkaste nyckeltalet för att prognostisera konkurser var kassaflöde 

                                                             
38 Koponen, A. (2003). Företagens väg mot konkurs. Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet. 
39 ibid 
40 Ibid 
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genom totala skulder.41 

Undersökningens resultat visade att man med hjälp av nyckeltal redan fem år före konkurs 

kunde förutspå ekonomiska problem i ett företag.42 Beavers univariata analys lade grunden 

för fortsatt forskning där många forskare använde sig av multipel diskriminantanalys (MDA).43 

 

3.1.2 Altman  

Altmans modell för konkursprognostisering som han presenterade år 1968 kunde tillämpas på 

amerikanska noterade tillverkningsföretag.44 Altman vidareutvecklade Beavers univariata 

analysmodell till en multivariat analys. Hans modell kallades Z-score och skillnaden mellan den 

och Beavers modell var att Altman inkluderade flera nyckeltal i samma modell. Flera variabler 

tas i beaktande och man visar vilka kombinationer av variabler som bäst kan förutspå en 

konkurs.45 

 

Formel 1: Altmans Z-score 

 

 

 

Där X1 = Rörelsekapital/Totala tillgångar  

X2 = Balanserade vinster/Totala tillgångar  

X3 = Resultat före ränte- och skattekostnader/Totala tillgångar 

X4 = Marknadsvärde/Totala skulder  

X5 = Omsättning/Totala tillgångar 

 

Altman har senare utvecklat denna modell, vilket lett till uppkomsten av både Z’-score och Z’’-

score. Z’-score kommer att användas i studien så den modellen förklaras mer ingående senare 

                                                             
41 Beaver, W. H. (1966). ”Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, No. 3, Sid. 
71‐111 
42 Ibid  
43 Koponen, A. (2003). Företagens väg mot konkurs. Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, 
Sid. 53 
44 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 
45 Koponen, A. (2003). Företagens väg mot konkurs. Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, 
Sid. 54-55 
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i uppsatsen. Altmans syfte med Z’’-score var att modellen skulle kunna användas på andra 

företag än tillverkningsföretag, både privata och publika. Formeln för modellen är46 

Formel 2: Altmans Z’’-score 

 

 

 

Vad som skiljer Z’’-score från Altmans ursprungliga modell är att han i den utvecklade 

modellen lagt till en konstant. Ett värde på Z”-score som understiger noll påvisar risk för 

konkurs.47 

 

3.1.3 Ohlson 

Ohlson publicerade år 1980 en studie om konkursprediktion. I studien undersöktes data från 

1970-1976 av 105 konkursföretag och 2058 friska företag. Ohlson använde sig av en logistisk 

regressionsanalys; en statistisk metod för att utforma en formel som visar ett samband 

mellan två eller flera variabler. Ohlson kritiserade Altmans Z-modell genom att bevisa att de 

förutsättningar som en MDA-modell bygger på inte uppfylls när nyckeltal används för att 

prognostisera konkurser.48 

 

I Ohlsons studie inkluderades nio olika nyckeltal varav ett som tycktes ha särskild stor vikt, 

nämligen storleken på företaget. Andra nyckeltal som Ohlson använde sig av var exempelvis 

totala skulder genom totala tillgångar, kortsiktiga skulder genom omsättningstillgångar och 

rörelseresultat genom totala tillgångar. Han finner fyra faktorer som är signifikanta för att 

förutspå en konkurs inom ett år. Dessa var företagets storlek, finansiell struktur, kortsiktig 

likviditet och lönsamhet.49 

 

Ohlsons studie gav som resultat den formel som presenteras här nedan.50 

 

                                                             
46 Altman, E. I. (2000). “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models”, 
Working paper, New York University 
47 ibid 
48 Ohlson, J. A. (1980). “Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, Journal of Accounting 
Research, Vol. 18, Nr. 1, Sid. 109-131 
49 ibid 
50 Boritz, J.E. och Kennedy, D.B. och Sun, J.Y. (2007), Predicting business Failures in Canada. Accounting 
Perspectives 6 no.2, Sid. 141-65 
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Formel 3: Ohlsons P-värde 

 

 

Ett P-värde som understiger 0,038 innebär att det finns risk för konkurs.51 

 

P > 0,038 Företaget klassificeras som i konkurs 

P < 0,038 Företag klassificeras som friska 

 

3.1.4 Charitou 

Under senaste tiden har forskare med nya metoder och nyare tekniska system undersökt 

nyckeltal och försökt skapa nya modeller för att prognostisera konkurser. Tidigare forskning 

har visat att den främsta orsaken till att företag tvingas inleda konkurs är på grund av att de 

inte kan betala av sina skulder och fodringar. På grund av det har det visat sig att en viktig 

variabel för konkursprediktion är kassaflödet.52 

 

År 2004 genomförde Charitou en studie där han tillämpade en logistisk regressionsanalys 

samt neurala nätverk (NN) för att skapa en modell som kunde prognostisera en konkurs redan 

tre år innan den inleddes. Neurala nätverk är en av de modernaste metoderna för att 

förutsäga en konkurs. Det är ett datorsystem som är utformat för att efterlikna en mänsklig 

hjärna.53 

 

I Charitous studie undersöktes 51 brittiska företag från industribranschen och genom att 

kombinera en logistisk regressionsanalys med neurala nätverk kunde en konkurs förutses ett 

år innan den inleds med 83 % träffsäkerhet. Ett företags viktigaste variabler vid 

konkursprediktion ansågs vara kassaflöde, kapitalstruktur och lönsamhet.54 

 

                                                             
51 Ibid 
52 Charitou, Charalambous & Neophytou (2004). Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, 
Sid. 465-497 
53 Ibid 
54 ibid 



14 
 

3.1.5 Neurala nätverk 

Som tidigare sagt är det av stor betydelse att kunna prognostisera en konkurs och därför har 

det här ämnet undersökts många gånger under en lång tid. Många olika klassiska metoder har 

använts för att kunna prognostisera konkurser, men dessa metoder är bundna till en del 

begränsade hypoteser.55 

 

Konkursmodeller har från 90-talet och fram till idag utvecklats och övergått från de statistiska 

metoderna till IT-metoder. En av dessa populära IT-metoder är neurala nätverk, NN, som 

började användas under 90-talet. 

 

Idag finns det studier som undersöker en modernare metod, så kallad neurala nätverk. 

Neurala nätverk går ut på att kunna känna igen och klassificera olika mönster. Denna metod 

har visat sig kunna användas för att åtgärda flera ekonomiskt relaterade problem, exempelvis 

vid konkursprediktion. Flera forskare inom området för konkursprediktion har kommit fram 

till att denna metod har bättre förmåga att prognostisera konkurser jämfört med de klassiska 

metoderna, så som MDA.56 

 

Det neurala nätverket är en metod inom datavetenskap som använder sig av samma 

systematiserade kunskap som det neurala nätverket i det mänskliga nervsystemet. För att 

denna metod ska fungera måste en algoritm utformas.57 En algoritm är en mängd 

instruktioner eller en beskrivning på hur ett problem bör lösas.58 Vid neurala nätverk är 

algoritmen programmerad för att kunna förutse vilka företag som är friska och vilka företag 

som genomgått en konkurs.59 

 

En fördel men neurala nätverk är att den kan definiera olika förhållanden i datat och 

generalisera studiens resultat på en bredare population, jämfört med de statistiska 

metoderna som blivit kritiserade för att de inte kan utföra pålitliga generaliseringar av 

studiens resultat.60 En nackdel med neurala nätverk är att det tar tid att skapa och träna 

                                                             
55 Zhang, G.Q. och Hu, M.Y. och Patuwo, B.E. och Indro, D.C. (1999), Artificial neural networks in bankruptcy 
prediction: General framework and cross-validation analysis. European Journal Of Operational Research 116 no. 
1, s.16-32. 
56 Ibid 
57 Ravi Kumar och Ravi. (2007), s. 4. 
58 KTH (2009). Algoritmer. Kungliga tekniska högskolan. 
59 Ravi Kumar och Ravi. (2007), s. 4. 
60 Raghupathi et al. (1991), s.150. 
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modellen så att den fungerar korrekt. Modellen fungerar som en mänsklig hjärna och lär sig 

därför att fungera med hjälp av upprepningar och inmatning av information.61 

 

3.2 Studiens utvalda modeller 

3.2.1 Altman  

Den ursprungliga Z-score modellen, som tidigare nämnts, var anpassad för noterade företag 

inom tillverkningsindustrin. Därefter har Altman utvecklat modellen för att den även ska 

kunna tillämpas på onoterade tillverkningsföretag. Den nya modellen bygger på samma 

variabler men med ett undantag. I den ursprungliga modellen användes aktiens värde på 

börsen som resulterade i företagets marknadsvärde för variabeln X4. För onoterade bolag 

erbjuds inte den möjligheten utan istället valde Altman att använda det bokförda värdet på 

eget kapital för dessa.62 

 

Den nya modellen kallas Z’-score för att indikera på att modellen är densamma men att den 

är utvecklad för att fungera på onoterade tillverkningsföretag.63 

 

Modellen ser ut så här: 

 

Formel 4: Altmans Z’score  

 

 

 

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 

 

                                                             
61 Huang et al. (2008), s.1040. 
62 Altman, E. I. (2000). “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models”, 
Working paper, New York University 
63 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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Gränsvärdena för modellen är: 

Konkurs Z’ < 1,23 

Gråzon 1,23 < Z’ < 2,90 

Ej konkurs Z’ > 2,90 

 

Enligt Altman mäter X1 företagens betalningsberedskap, X2 företagens lönsamhet på långsikt, 

X3 kapitalavkasting, X4 soliditet och X5 kapitalets förmåga att producera resultat. Ett Z’-score 

värde som understiger 1,23 indikerar på att företaget är konkursdrabbat. Modellen hade en 

träffsäkerhet på 91 % ett år innan konkurs.64 

 

3.2.2 Fulmer 

Fulmer använde sig av multipel diskriminantanalys då han utvecklade en modell som var 

anpassad för små företag inom tillverkningsindustrin genom att utvärdera 40 olika nyckeltal. 

Studien han sedan genomförde hade ett urval som bestod av 30 konkursföretag och 30 friska 

företag.65 Modellen daterar till 1984 och ser ut så här:    

 

Formel 5: Fulmers H-faktor 

 

 

 

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 

                                                             
64 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  
65 Vickers, F. (2006). Recession Proofing your business. Frank Vickers. Sid 69-70 
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V9 = Log Rörelseresultat/Räntekostnader 

 

Gränsvärdet för modellen är: 

Konkurs H < 0 

 

Modellen som Fulmer utvecklade hade en mycket hög träffsäkerhet. Modellen hade en 

träffsäkerhet på 98 % ett år före konkurs och 81 % mer än ett år före konkurs.66  

 

3.2.3 Springate 

Den här modellen utvecklades av Gordon Springate i Kanada år 1978. Springate 

vidareutvecklade Altmans konkursmodell och använde sig därför av multipel 

diskriminantanalys (MDA) för att välja ut fyra utav nitton nyckeltal för att urskilja friska företag 

ifrån de konkursdrabbade företagen. Nyckeltalen hämtas från företagens resultaträkning, 

balansräkning och kassaflödesanalys.67 

 

Ett högt Z-värde speglar ett stabilare företag, medan ett lägre Z-värde speglar ett företag med 

större risk att gå i konkurs. När Z-värdet blir lägre än 0,862 anses företaget gå i konkurs.68 

 

Formel 6: Springates Z-värde 

 

 

 

Där:  

X1 = Rörelsekapital/Totala tillgångar 

X2 = Rörelseresultat/Totala tillgångar 

X3 = Resultat före skatt/Kortfristiga skulder 

X4 = Omsättning/Totala tillgångar 

 

Modellens gränsvärde är Z <0,862 

                                                             
66 Ibid 
67 Ibid 
68 ibid 
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Modellens träffsäkerhet uppgick till 92,5 % ett år före konkurs när han undersökte 40 företag 

inom tillverkningsbranschen i Kanada.69 

 

3.3 Nyckeltal 

Nyckeltal kan användas för att ta reda på den ekonomiska statusen hos ett företag. Dessa 

data finner man i årsredovisningarna och det ger en bild av företagets ekonomiska hälsa vid 

den aktuella tidpunkten. Som exempel på nyckeltal som påvisar framtida betalningsförmåga 

hos ett företag finns soliditet, kassalikviditet och rörelsekapital. I en undersökning från 1970-

talet framgår det att kassalikviditeten försämras åren innan ett företaget går i konkurs.70 

Nedan är tre viktiga kategorier av nyckeltal som återfinns i de modeller som vi valt att 

undersöka.71         

 

3.3.1 Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen handlar om företagets betalningsförmåga på kort och lång sikt, finansiering 

med eget och lånat kapital och betalningsberedskap. Kapitalstrukturen består av centrala 

nyckeltal så som skuldsättningsgrad och soliditet.72 

 

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som används för att kontrollera ett företags ekonomiska 

ställning och används för att se kopplingen mellan skulder och eget kapital.73 Företagets 

ekonomiska ställning blir bättre när skuldsättningsgraden är låg. Med hjälp av 

skuldsättningsgraden kan man uppskatta soliditeten. När skuldsättningsgraden är hög innebär 

det att soliditeten är låg.74  

 

Soliditeten används för att beräkna företagets stabilitet. Soliditeten anger företagets 

betalningsförmåga på lång sikt och dess förmåga att övervinna skulder och förluster.75 När det 

egna kapitalet ökar i en snabbare takt än de totala skulderna förbättras soliditeten. Soliditeten 

minskar när företaget går med förlust på grund av minskat eget kapital. En låg soliditet 

                                                             
69 ibid 
70 Engström, S. (2002). ”Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsförmåga?”. Balans, Nr 3. 
71 E-conomic. Nyckeltal – Vad är ett nyckeltal? 
72 Statistiska Centralbyrån (1999). Nyckeltals – handboken, Stockholm. Sid. 14 
73 E-conomic. Skuldsättningsgrad – Vad är skuldsättningsgrad? 
74 Norstedts Juridik. BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, s. 150. 
75 Ibid, Sid. 105 
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innebär att företaget kan komma att få finansiella problem.76 Företagets soliditet bestämmer 

hur länge ett företag kan gå med förlust innan det blir dags för en konkurs. 

 

3.3.2 Likviditet 

Likviditeten handlar om företagets betalningsförmåga på kort sikt och visar om företaget har 

förmågan att kunna betala sina utgifter. Företagets direkt tillgängliga tillgångar, exempelvis 

kassa kallas för likvida medel. Pengar som finns i obligationer eller aktier anses inte som 

likvida medel.77 

 

Ett av nyckeltalen i likviditeten är kassalikviditeten. Kassalikviditeten anger företagets 

betalningsförmåga på kort sikt. En kassalikviditet bör vara större än ett vilket innebär att de 

kortfristiga skulderna kan betalas direkt eftersom företagets likvida medel är tillräckliga.78  

 

Balanslikviditet visar också företagets betalningsförmåga på kort sikt. Skillnaden mellan 

kassalikviditet och balanslikviditet är att varulagret inkluderas i beräkningen av 

balanslikviditeten. En balanslikviditet bör vara större än två.79 

 

3.3.3 Lönsamhet 

Lönsamhet för ett företag innebär att det går med vinst, att intäkterna överstiger 

kostnaderna. För att bedöma om vinsten är tillräcklig måste den ställas i relation till 

någonting. Det kan exempelvis vara det kapital som ägarna har satsat samt den rådande 

marknadsräntan, det vill säga för att konstatera om företagets vinst överstiger den 

ränteavkastning som skulle kunna erhållas på samma kapital. 

 

Vinstmarginalen är ett mått på lönsamheten och är resultatet i förhållande till omsättningen.  

Vinstmarginalen visar hur stor del av omsättningen som kan användas för att utveckla 

verksamheten, amortera eller betala utdelning till aktieägare.80 

 

                                                             
76 Statistiska Centralbyrån (1999). Nyckeltals – handboken, Stockholm. Sid. 14 
77 E-conomic. Likviditet – Vad är likviditet? 
78 Norstedts juridik. BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, Sid. 109. 
79 E-conomic. Likviditet – Vad är likviditet? 
80 Bokföring. Nyckeltal 
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4 Empiri 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att presenteras i form av figurer med tillhörande 

förklarande text. 

 

4.1 Altman 

 

Altman - Konkursföretag  
_______________________________________________________  

 

           

                FIGUR 2 ALTMAN                               FIGUR 3 ALTMAN                               FIGUR 4 ALTMAN 

                           KONKURSFÖRETAG 2011                     KONKURSFÖRETAG 2012                KONKURSFÖRETAG 2013 

 

Resultat år 2011 

Studiens resultat visar år 2011 att 11 företag (37 %) är klassificerade som konkurs, vilket är en 

korrekt bedömning för dessa. 12 företag (40 %) har blivit felbedömda och utgör typ I felet för 

detta år. Denna andel företag är enligt modellen friska trots att de i verkligheten går i konkurs 

ett par år senare. 7 företag (23 %) har hamnat i gråzonen på grund av att framtiden för de är 

osäker. 

 

Resultat år 2012 

År 2012 blev 10 företag (33 %) korrekt klassificerade. Hälften av företagen (50 %) anses vara 

friska enligt modellen, vilket utgör det största typ I felet under de tre undersökta åren. 5 

företag (17 %) har inte kunnat klassificeras som konkursdrabbat eller friskt och har därför 

hamnat i gråzonen. 
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Resultat år 2013 

Året före konkurs har resulterat i den mest korrekta bedömningen där 12 företag (40 %) har 

blivit korrekt klassificerade. Typ I felet är nästan lika stort som andelen korrekt klassificerade 

företag då 11 företag (37 %) blivit felklassificerade. 7 företag (23 %) har hamnat i gråzonen. 

 

Altman – Friska företag  
_______________________________________________________  

 

           

                                   FIGUR 5 ALTMAN                            FIGUR 6 ALTMAN                             FIGUR 7 ALTMAN 

                           FRISKA FÖRETAG 2011                     FRISKA FÖRETAG 2012                FRISKA FÖRETAG 2013 

 

Resultat år 2011 

10 företag (34 %) anses vara friska år 2011, vilket är en korrekt bedömning. 7 företag (23 %) 

har felaktigt klassificerats som konkursdrabbade, Typ II felet utgör därmed 23 %. En stor andel 

av företagen är svåra att göra en framtidsbedömning för. 13 företag (43 %) befinner sig enligt 

modellen i gråzonen. 

 

Resultat år 2012 

År 2012 visar resultaten att 11 företag (36 %) bedöms vara friska. Detta är den största rätta 

klassificeringen under de tre undersökta åren. Detta år är även Typ II felet lägst. 5 företag (17 

%) har blivit felaktigt klassificerade, vilket är Typ II felet. En mycket stor andel av företagen, 47 

% hamnade i gråzonen. 
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Resultat år 2013 

År 2013 har den lägsta andelen korrekt klassificerade företag. Endast 7 företag (24 %) har 

blivit rätt klassificerade som friska företag. Typ II felet är lika stort som år 2011, där 23 % av 

företagen felaktigt klassificerats som konkursdrabbade. Det som verkligen sticker ut är är att 

mer än hälften av företagen, 16 st (53 %), har hamnar i gråzonen. 

 

4.2 Fulmer 

 

Fulmer - Konkursföretag  
_______________________________________________________  

 

           

               FIGUR 8 FULMER                             FIGUR 9 FULMER                            FIGUR 10 FULMER 

                        KONKURSFÖRETAG 2011                   KONKURSFÖRETAG 2012              KONKURSFÖRETAG 2013 

 

Resultat år 2011 

År 2011 visar resultaten att en konkurs kan förutspås bland 20 företag (63 %), vilket är en 

relativt bra bedömning. 10 företag (37 %) visar sig däremot vara friska enligt modellen tre år 

innan konkursen. Detta är Typ I felet för den här modellen, som nu är 37 %. 

 

Resultat år 2012 

Resultaten år 2012 visar att 13 företag (43 %) har blivit korrekt bedömda. Dessa företag har 

bedömts vara i konkurs och därmed blivit rätt klassificerade. Typ I felet är enligt modellen 

mycket stort, 17 företag har felaktigt blivit klassificerade som friska och Typ I felet är då 57 %. 
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Resultat år 2013 

Året före konkurs har den mest korrekta bedömningen av företagen. 23 företag (77 %) har 

blivit rätt klassificerade och beräknas som konkursdrabbade. 7 företag (23 %) har 

felklassificerats och är friska enligt modellen. Typ I felet för detta år är 23 %, vilket är det 

lägsta under dessa tre år. 

 

Fulmer – Friska företag  
_______________________________________________________  

 

           

                                  FIGUR 11 FULMER                             FIGUR 12 FULMER                             FIGUR 13 FULMER 

                           FRISKA FÖRETAG 2011                     FRISKA FÖRETAG 2012                  FRISKA FÖRETAG 2013 

 

Resultat år 2011 

År 2011 visar kontrollgruppen att 17 företag (57 %) är friska och bör inte vänta sig en konkurs. 

13 företag (43 %) har felklassificerats och enligt modellen beräknas gå i konkurs. Dessa 13 

företag utgör ett Typ II fel för modellen, som är 43 %. 

 

Resultat år 2012 

Året därpå, 2012, anses 19 företag (63 %) vara friska medan 11 företag (37 %) bedöms gå i 

konkurs. Den korrekta bedömningen av de friska företagen är 63 %, vilket är den mest 

korrekta bedömningen för de undersökta åren. Typ II felet är de företag som felaktigt 

klassificerats som att de i framtiden kan vänta sig en konkurs, vilket är 37 %. Detta är det 

lägsta Typ II felet som undersökningen har gett för de friska företagen. 
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Resultat år 2013 

År 2013 har däremot den största felklassificeringen då 14 företag (47 %) av de friska 

företagen bedöms vara i konkurs och 16 företag (53 %) bedöms vara friska. Typ II felet blir 

därmed 47 %. 

 

4.3 Springate 

 

Springate - Konkursföretag  
_______________________________________________________  

 

           

                                FIGUR 14 SPRINGATE                         FIGUR 15 SPRINGATE                         FIGUR 16 SPRINGATE 

                          KONKURSFÖRETAG 2011                   KONKURSFÖRETAG 2012               KONKURSFÖRETAG 2013 

 

Resultat år 2011 

År 2011 är den korrekta bedömningen 53 % då 16 företag bedöms gå i konkurs. En 

felklassificering har skett bland 14 företag (47 %) som anses friska tre år före konkurs. Typ I 

felet är väldigt stort, nästan hälften av företagen har blivit felklassificerade. 

 

Resultat år 2012 

År 2012 bedöms 16 företag (53 %) vara i konkurs och 14 företag (47 %) har felaktigt 

klassificerats som friska. Typ I felet är lika stort som år 2011, 47 %. 
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Resultat år 2013 

Året före konkurs kategoriseras 18 företag (60 %) som konkursdrabbade. 12 företag (40 %) 

har således felaktigt klassificerats som friska. År 2013 var året med störst träffsäkerhet för 

modellen. Typ I felet var här lägre än de två tidigare åren, 40 %.  

 

Springate – Friska företag  
_______________________________________________________ 

 

           

                                  FIGUR 17 SPRINGATE                          FIGUR 18 SPRINGATE                        FIGUR 19 SPRINGATE 

                          FRISKA FÖRETAG 2011                      FRISKA FÖRETAG 2012                FRISKA FÖRETAG 2013 

 

Resultat år 2011 

Kontrollgruppen som består av friska företag visar år 2011 att 20 företag (67 %) är friska. 10 

företag (33 %) är felklassificerade och bedöms gå i konkurs. År 2011 har den bästa korrekta 

bedömningen för de friska företagen. En tredjedel av företagen har felklassificerats och utgör 

ett Typ II fel på 33 %. 

 

Resultat år 2012 

År 2012 har 19 företag (63 %) klassificerats som friska. En felklassificering har skett med 37 % 

då 11 företag felaktigt klassificerats som konkurs. Detta är Typ II felet för detta år, 37 %. 
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Resultat år 2013 

Året närmast konkurs visar på samma resultat som föregående år. 19 företag (63 %) har blivit 

korrekt klassificerade och är friska enligt modellen. 11 företag (37 %) har inte blivit rätt 

klassificerade och utgör Typ II felet. 
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5 Analys 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att presenteras i form av tabeller med tillhörande 

förklarande text och dessutom finns en sammanfattande analys . 

 

5.1 Altman 

Vi valde att använda oss av Altmans Z’-score modell och att undersöka dess förmåga att 

konkursprognostisera under en period av tre år. Den här modellen är ursprungligen 

framtagen för tillverknings- och industriföretag, vilket gav oss goda förhoppningar om att den 

skulle passa väl på vår urvalsgrupp av svenska företag inom just denna bransch.  

 

Urvalsgrupp Konkurs företag – Träffsäkerhet och Typ I fel:  

 

2011 var träffsäkerheten 37 %     Typ I fel 40% ( Altmans egen studie visade 96 % ) 

2012 var träffsäkerheten 33 %     Typ I fel 50% ( Altmans egen studie visade 72 % )  

2013 var träffsäkerheten 40 %     Typ I fel 37% ( Altmans egen studie visade 91 % )  

 

De värden på träffsäkerheten som vi erhållit ligger mycket långt från dem som Altmans egen 

studie påvisade. Det handlar om siffror på hela 39 - 59 procentenheter lägre siffror än dem  

Altman själv erhållit. Antalet konkurser som Altmans Z’-score modell detekterar för 

urvalsföretagen har förändrats marginellt under de tre undersökta åren. Variationen mellan 

högsta och lägsta träffsäkerhet hamnar inom 7 procentenheter. Året närmast konkurs, 2013, 

har i och för sig den högsta träffsäkerheten men med hänsyn tagen till den nämnda låga 

variationen mellan åren syns således heller inte den förväntade ökningen av träffsäkerheten 

ju närmre en konkurs man närmar sig.  Det gör det å andra sidan inte i Altmans egen studie 

heller. 

 

Det bör poängteras att modellen klassificerat många av konkursföretagen som friska. Typ I 

felet som uppkommer är för två av åren till och med större än träffsäkerheten.  
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Kontrollgrupp Friska företag - Träffsäkerhet och Typ II fel: 

 

2011 var träffsäkerheten 34 %     Typ II fel 23% ( Altmans egen studie visade 79 % ) 

2012 var träffsäkerheten 36 %     Typ II fel 17%  ( Altmans egen studie visade 94 % )  

2013 var träffsäkerheten 24 %.    Typ II fel 23%  ( Altmans egen studie visade 97 % ) 

 

För de friska företagen ur kontrollgruppen visar Altmans Z’-score modell ännu lägre 

träffsäkerhet än den för konkursföretagen. De värden som Altmans egen studie redovisar 

ligger i samma nivå som dem för konkursföretagen. Våra värden är 45 – 73 procentenheter 

lägre än Altmans. Variationen mellan högsta och lägsta träffsäkerhet hamnar inom 12 

procentenheter men då de nominella värdena är mindre utgör detta en relativ variation på 

hela 50 %. Året närmast konkurs, 2013, har i vår studie den klart lägsta träffsäkerheten på 24 

%, det vill säga endast ett av fyra friska företag är korrekt klassificerat. I Altmans egen studie 

syns, till skillnad från för konkursföretagen, här den ökning av träffsäkerheten ju längre fram i 

tiden man kommer. 

 

En stor del av kontrollgruppens friska företag hamnade i gråzonen - det handlade om mer än 

hälften av dem. Det innebär, trots den lägre träffsäkerheten, att Typ II felet blir klart lägre än 

motsvarande Typ I fel hos urvalsgruppens konkursföretag. Typ II felet visar ändå att i 

genomsnitt omkring var femte friskt företag har felklassificerats av modellen. 

 

Det är märkligt att så pass stor del av företagen hamnar i gråzonen. Det kan vara så att 

spannet för denna är för stort, eller ligger fel med hänsyn taget till dagens svenska företag.  

 

5.2 Fulmer 

Fulmers modell har visat på en betydligt högre träffsäkerhet än Altmans. 

 

Urvalsgrupp Konkurs företag – Träffsäkerhet och Typ I fel:  

 

2011 var träffsäkerheten 63 %     Typ I fel 37% ( Fulmers egen studie visade 81 % ) 

2012 var träffsäkerheten 43 %     Typ I fel 57% ( Fulmers egen studie visade 81 % ) 

2013 var träffsäkerheten 77 %     Typ I fel 23% ( Fulmers egen studie visade 98 % ) 

Vår studies resultat med Fulmers modell gav, med undantag från år 2012, en relativt god 
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träffsäkerhet. Våra värden för 2011 och 2013 är endast 18 – 21 procentenheter lägre än dem 

i Fulmers egen studie. År 2012 erhöll vi en betydligt lägre siffra än Fulmer och då skiljde det 

nästan dubbelt så mycket, 38 procentenheter. Återigen med undantag för resultatet för 2012 

som sticker ut negativt finns det en trend som pekar mot ökad träffsäkerhet ju närmare 

konkursen man närmar sig. Året innan konkurs var också träffsäkerheten relativt hög. När 

man beaktar också den klart lägre träffsäkerheten för år 2012 på bara 43 % och variationen i 

resultaten som därmed blir stor, så tyder detta på att modellen inte är särskilt pålitlig. 

 

Kontrollgrupp Friska företag - Träffsäkerhet och Typ II fel: 

 

2011 var träffsäkerheten 57 %     Typ II fel 43% 

2012 var träffsäkerheten 63 %     Typ II fel 37%  

2013 var träffsäkerheten 53 %     Typ II fel 47% 

 

Dessa resultat för kontrollgruppens träffsäkerhet känns nästan som en invers på siffrorna för 

urvalsgruppens konkursföretag. Trenden är den motsatta med sämre träffsäkerhet ju längre 

fram i tiden man kommer. År 2012 sticker ut också här men nu på ett positivt sätt med klart 

högre träffsäkerhet. Mellan år 2011-2013 har träffsäkerheten sjunkit från 57 % till 53 %. Den 

högsta träffsäkerheten var dock år 2012 på 63 %. År 2013 hade den lägsta träffsäkerheten av 

de friska företagen. 

 

Eftersom träffsäkerheten minskar med åren så blir trenden den motsatta för Typ II felet där 

det högsta värdet, 47%, är för år 2013. 

 

5.3 Springate 

Sringates modell visar också på en bättre träffsäkerhet än Altmans. 

 

Urvalsgrupp Konkurs företag – Träffsäkerhet och Typ I fel: 

 

2011 var träffsäkerheten 53 %     Typ I fel 47%  

2012 var träffsäkerheten 53 %     Typ I fel 47%  

2013 var träffsäkerheten 60 %     Typ I fel 40% ( Springates egen studie visade 92,5 % ) 
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Vår studies resultat för åren innan konkurs uppvisar inte någon stor förändring av 

träffsäkerheten för konkursföretagen. Den var 53 % för både 2011 och 2012 och ökade 2013, 

det sista året innan konkurs, till 60 %. I jämförelse med Springates egen studie, som endast 

redovisar det sista året innan konkurs, ligger vårt värde 32,5 % lägre. Låg träffsäkerhet 

innebär hög felklassificering, dvs stort Typ I fel. Typ I felet året närmast konkurs var 40 % och 

de två tidigare åren var det ännu något högre, 47 %. Närmare hälften av konkursföretagen 

har under de tre åren blivit felaktigt klassificerade som friska enligt Springates modell.  

 

Kontrollgrupp Friska företag - Träffsäkerhet och Typ II fel: 

 

2011 var träffsäkerheten 67 %     Typ II fel 33% 

2012 var träffsäkerheten 63 %     Typ II fel 37%  

2013 var träffsäkerheten 63 %     Typ II fel 37% 

 

Resultaten för kontrollgruppen visar att träffsäkerheten för att klassificera dessa ligger något 

högre än för de konkursdrabbade ovan och att den nästan inte har förändras mellan åren 

även om den var högst år 2011. Variationen ligger inom 4 procentenheter. Vår studie visar på 

motsvarande sätt samma variation för Typ II-felet som hamnar på 33 % respektive 37 %, det 

senare värdet för 2011 och 2012.  Det är därmed en dryg tredjedel av de friska företagen som 

blivit felklassificerade som konkursföretag.   

 

Springates egen studie resulterade ett år innan konkurs en träffsäkerhet på 92,5 % medan vår 

studie visar en träffsäkerhet på endast 60 %.  

 

5.4 Sammanfattande analys 

I den sammanfattande analysenen har vi fokuserat på att jämföra de utvalda modellernas 

förmåga att prognostisera en konkurs ett år innan den inträffar och att ställa våra resultat 

mot dem som respektive originalstudie erhöll. Anledningen till valet av år 2013 är att alla tre 

originalstudier nämner att resultatet ett år innan konkurs bör vara det starkaste. Vi jämför på 

samma sätt storleken av det Typ l och Typ II fel som uppkommit.  
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FIGUR 20 JÄMFÖRELSE PÅ TRÄFFSÄKERHETEN MELLAN ORIGINALSTUDIERNA OCH DENNA STUDIE 

 

Som diagrammet ovan visar blev resultaten för vår studie, där modellerna applicerats mot 

svenska företag, inte alls det förväntade och i samtliga fall med signifikant lägre träffsäkerhet 

än dem som originalstudierna redovisat.   

 

Altmans modell gav enligt hans originalstudie en träffsäkerhet på 91 %, vilket är mer än 

dubbelt så stor träffsäkerhet som resultaten från vår studie. Modellen tycks inte fungera 

särskilt bra på svenska företag då förändringen i träffsäkerheten mellan de tre undersökta 

åren är så pass liten. Vi hade förväntat oss en större skillnad i träffsäkerhet mellan dessa samt 

att den också varit betydligt högre. 

 

Fulmers modell visade även den en lägre träffsäkerhet jämfört med originalstudien, dock är 

träffsäkerheten för denna modell den högsta av de tre modellerna. Originalstudien hade en 

träffsäkerhet på 98 % ett år innan konkurs medan vår studie gav ett resultat på 77 %. Vår 

studie gav inte det förväntade resultatet, men det var i alla fall klart bättre än resultatet vid 

användandet av Altmans modell. 
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Springates modell visade inte heller den ett resultat som var i linje med vår studies 

förväntningar. Med en träffsäkerhet på endast 60 % i vår undersökning att jämföra med 

originalstudien som hade en träffsäkerhet på 92,5 %. Modellen tycks därmed inte fungera på 

svenska företag. 

 

 

FIGUR 21 SAMMANFATTNING AV TYP I OCH TYP II FELEN ÅR 2013 

 

I diagrammet ovan finns både Typ I felen för konkursföretagen samt Typ II felen för 

kontrollgruppen med de friska företagen år 2013. 

 

Det är intressant att konstatera att Altmans modell, som i vår studie uppvisade lägst 

träffsäkerhet, ändå har de lägsta Typ I och Typ II felen. Orsaken till detta är naturligtvis den 

gråzon som modellen definierar. Företag som hamnar inom den kategorin är 

definitionsmässigt inte felklassificerade och faller inte ut i typ felen för modellen.  När 

modellen placerar många av företagen i gråzonen så gör det att den inte känns distinkt. 

Altmans modell bedöms därför inte som pålitlig att prognostisera konkurser för svenska 

företag. 

 

Fulmers modell visade den allra högsta träffsäkerheten på 77 % för konkursföretagen och 
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därför det lägsta Typ I felet på endast 23 %. För kontrollgruppen med friska företag var 

träffsäkerheten klart lägre och Typ II felet nästan dubbelt så högt som Typ I felet på hela 47 %. 

Det man kan utläsa av detta är att Fulmers modell applicerad mot svenska företag, trots hög 

träffsäkerhet mot konkursföretagen, beaktat den lägre träffsäkerheten mot friska företag och 

därmed stora skillnader i typ fel skulle givit ett osäkert resultat för en urvalsgrupp där både 

konkursföretag och friska företag ingick.  Fulmers modell bedöms heller inte den som pålitlig 

för konkursprognostisering för svenska företag  

 

Springates modell gav ungefär lika stor träffsäkerhet för konkursföretagen som för de friska. 

Det innebär att Typ I felet som var 40 % och Typ II felet som var 37 % är snarlika i storlek. 

Träffsäkerheten för Springates modell var dock låg och modellen kan därför inte bedömas  

som pålitlig att prognostisera konkurser hos svenska företag.        
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6 Slutsats 

I detta  avsnitt kommer undersökningens syfte att besvaras och slutsatser från studiens 

resultat att presenteras. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka tillämpligheten för tre utvalda konkursmodeller 

applicerade mot en urvalgrupp av svenska företag för att ta reda på ifall någon, eller flera av 

dem, kan förutse konkurser på denna marknad. Genom att jämföra resultaten från våra 

undersökningar med dem i respektive forskares originalstudier önskade vi validera ifall 

siffrorna låg i linje med dessa eller avvek påtagligt.  

 

Analysen visar tyvärr att ingen av de tre modellerna lever upp till de förväntningar vi hade på 

dem inför vår studie. Träffsäkerheten ligger på betydligt lägre nivåer i vår studie och typ felen 

är höga.  

 

Differenserna i de siffror vår studie erhöll jämfört med dem som originalstudierna 

presenterade skulle kunna bero på någon eller några av följande orsaker: 

 Var det för få enheter i vår studie? 

 Kunde urvalsenheterna selekterats på ett bättre sätt? 

 Skiljde sig storleken på våra urvalsföretag jämfört med dem i ursprungsstudierna? 

 Finns det några skillnader som beror på företagens olika nationalitet? 

 Fungerar modellernas viktningar för svenska företag? 

 Spelar åldern på modellerna, de har sitt ursprung för 30-50 år sedan, någon roll?  

 Kan det finnas skillnader i redovisningsprinciper mellan då och nu? 

 

Trots att vår studie inte nådde de värden vi hade förhoppningar om så öppnar de ändå för en 

god möjlighet att kunna dra slutsatser om vilka krav man bör ställa på en 

konkursprognostiseringsmodell: 

 

En modell för konkursprognostisering bör uppvisa snarlik träffsäkerhet för både en 

urvalsgrupp av företag som framledes går i konkurs som för en grupp friska företag som inte 

gör det. Anledningen är givetvis att när modellen väl har utvecklats och också testas mot 
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ovanstående kända referensgrupper i fortsättningen kommer att appliceras mot aktiva 

företag där framtiden för dem är okänd. Dessa måste då antas utgöra en bland-population av 

både friska företag men också sådana som längre fram går i konkurs.  

 

Av detta följer också att Typ I och II felen bör vara snarlika i storlek. För två av de undersökta 

modellerna, Fulmer och Springate, finns en direkt relation mellan träffsäkerheten och 

respektive typ fel.    

 

För Altman, som också innehåller en grå-zon, finns inte denna direkta koppling. 

Träffsäkerheten med Altmans modell kan endast nå 100% om inga företag felklassificeras eller 

hamnar i grå-zonen. Däremot verkar grå-zonen på ett helt annat sätt när det gäller typ-fel; 

Både Typ I och Typ II felen blir noll om modellen inte felklassificerar några företag. Även om 

modellen placerat samtliga företag i grå-zonen skulle typ felen bli noll.           

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att ingen av de undersöka modellerna besitter förmågan 

att med rimlig träffsäkerhet kunna förutse konkurser hos svenska företag. Inte heller ökar 

träffsäkerheten året närmast konkurs hos urvalsgruppen. Originalstudierna uppvisade i 

samtliga fall betydligt högre värden på träffsäkerhet än dem vi erhöll. Vår studie har ändå 

öppnat för några intressanta lärdomar samt har för vår egen del också väckt en inspiration för 

ämnet konkursprognostisering.  

 

Som uppsatsen refererar till är det åtskilliga decennier sedan möjligeterna att prognostisera 

konkurser började studeras av ett antal forskare. Idag är aktieägande något vanligt 

förekommande också hos gemene man vilket innebär att det finns fler intressenter än 

någonsin. Av den anledningen har värdet av att kunna konkursprognostisera bara ökat med 

tiden och kan förväntas fortsätta göra det framledes också.       
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7 Framtida forskning 

I det sista avsnittet presenteras olika förslag för framtida forskning inom ämnet 

konkursprediktion. 

  

Vi ser, som beskrivits i slutsatsen, att det idag finns ett större intresse än någonsin för att så 

tidigt som möjligt kunna göra en relevant bedömning om framtiden för ett företag. Området 

känns därför högaktuellt och spännande och då kunskapen är efterfrågad lär vi framledes se 

nya och förbättrade analysverktyg för konkursprediktion. Förhoppningsvis sådana som ger 

adekvata resultat också när de appliceras mot svenska företag 

 

Samhället och marknaden förändras ständigt och det är därför viktigt att 

konkursprediktionsmodellerna utvecklas och modifieras i takt med detta. Det skulle vara 

intressant att genomföra en studie där de nu studerade modellerna modifieras för att bättre 

kunna tillämpas på de svenska företagen. Eventuellt skulle det ändå krävas en helt ny studie 

för de svenska företagen där alla nyckeltal studeras som antas förändras åren innan en 

konkurs. Med detta som input sedan försöka skapa en helt ny modell. 

 

De tre internationella konkursmodeller som tillämpades i denna studie är samtliga baserade 

på enbart multipel diskriminantanalys (MDA). Det skulle därför vara spännande att undersöka 

om en kombination av olika analysmetoder skulle givit ett mer träffsäkert resultat. 
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BILAGA A. KONKURSFÖRETAG ÅR 2014 
 

Altmans modell – Z'-score 2011 2012 2013  

 Flex Fasader AB 0,0908 0,1364 1,2234  

 Eco Byggolit AB 0,8887 0,8812 0,6755  

 Mekotech Verkstads Aktiebolag 1,6752 1,2674 1,099  

 Nyköpings rostfria AB 1,3283 2,2356 2,4586  

 Lindström Bioenergi AB 0,7949 6,2245 4,2524  

 Fönsterspecialisten i Bäckaskog 2,7838 3,1994 2,9911  

 Flyttbara Enheter Fly-Bo Aktiebolag  6,9397 9,2518 2,2677  

 Inredning Snickerier i Skänninge Aktiebolag 4,079 3,1908 4,1462  

 Larsson & Co:s Tryckeri Aktiebolag 2,8831 3,4878 3,5984  

 Logoform AB 1,2504 3,8133 3,2527  

 Paul Larsson Snickeri Aktiebolag 2,4635 2,2261 2,6557  

 J & B Company AB 3,3165 4,1588 3,1146  

 Staffan Svensson Ytservice Aktiebolag 4,6265 6,3016 2,3517  

 Sjunio9åtta8, Marknad & Media AB 4,2489 3,7887 3,2929  

 Laga Rostfritt Aktiebolag 0,684 1,3839 1,0156  

 Emperatorgruppen i Sverige AB 9,7144 4,2236 7,3995  

 A & C Branding i Stockholm AB 4,3707 3,1273 0,4323  

 UmBio AB -1,01 -2,0929 -1,6809  

 Mardona AB 5,9632 4,4685 2,3486  

 Stigebrandt Hydroteknik Aktiebolag 0,2892 0,7265 0,1409  

 Inter Svets AB 3,5473 3,8584 1,8369  

 BAM Produktion i Vetlanda AB 0,7148 0,4065 -1,1341  

 Marcussons Bildemontering Aktiebolag 1,9608 2,4596 1,6967  

 Movinto Fun AB 0,9721 -1,1102 -2,3057  

 Lindström Produktion AB 0,7892 0,5843 -1,0846  

 Dekormålning i Märsta Aktiebolag 4,7445 5,0226 4,2323  

 Ceder Seal Aktiebolag 4,1923 1,0887 2,2048  

 Ljungby Grafiska Aktiebolag 3,4097 6,7453 3,1229  

 LB Trycksakskonsult AB 0,5732 0,5672 1,0916  

 Jan Stenholms Bagfactory -0,9166 -4,4199 -32,4087  

  

Konkurs om  Z’ < 1,23 

Gråzon om  1,23 < Z’ < 2,90 

Ej konkurs om  Z’ > 2,90 
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BILAGA B. KONKURSFÖRETAG ÅR 2014 
 

Fulmers modell – H-faktorn 2011 2012 2013 

Flex Fasader AB -1,2872 0,9518 0,9668 

Eco Byggolit AB -0,9693 -1,2429 -1,7449 

Mekotech Verkstads Aktiebolag 0,7283 0,8995 -1,7121 

Nyköpings rostfria AB -1,2046 0,3132 -0,104 

Lindström Bioenergi AB -4,3829 0,2587 -0,4183 

Fönsterspecialisten i Bäckaskog -1,0955 -0,551 -1,1019 

Flyttbara Enheter Fly-Bo Aktiebolag  -0,5274 0,2838 -1,6185 

Inredning Snickerier i Skänninge Aktiebolag 1,1948 -0,9633 0,04 

Larsson & Co:s Tryckeri Aktiebolag 4,3766 -6,904 0,024 

Logoform AB -1,4566 0,2715 -2,6301 

Paul Larsson Snickeri Aktiebolag -1,0686 -0,9641 -0,4423 

J & B Company AB -2,383 -1,9191 -1,6585 

Staffan Svensson Ytservice Aktiebolag 0,0615 -0,1229 -1,2566 

Sjunio9åtta8, Marknad & Media AB 0,8895 -0,7036 -2,0147 

Laga Rostfritt Aktiebolag -0,9483 0,9262 -1,1609 

Emperatorgruppen i Sverige AB 0,9513 -0,8914 1,736 

A & C Branding i Stockholm AB 3,056 -7,8992 -3,885 

UmBio AB -1,167 2,77 -9,1942 

Mardona AB -0,9852 0,1074 -0,8645 

Stigebrandt Hydroteknik Aktiebolag -1,1951 1,4619 -1,4281 

Inter Svets AB 0,4085 -0,7972 0,1006 

BAM Produktion i Vetlanda AB -0,3853 0,6538 0,6147 

Marcussons Bildemontering Aktiebolag -1,8467 -1,9839 -2,4274 

Movinto Fun AB -3,4822 1,0464 -7,3193 

Lindström Produktion AB -3,9023 0,5673 -0,9635 

Dekormålning i Märsta Aktiebolag -0,024 4,2818 -1,5225 

Ceder Seal Aktiebolag 2,0204 2,4069 0,9316 

Ljungby Grafiska Aktiebolag -0,2655  0,6512 -1,9052 

LB Trycksakskonsult AB 1,0237  -1,0947  -2,3979  

Jan Stenholms Bagfactory 2,2409 3,2380 -1,7897 
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BILAGA C. KONKURSFÖRETAG ÅR 2014 
 

Springates modell – Z-score 2011 2012 2013 

Flex Fasader AB 0,0322 -1,5312 -0,8035 

Eco Byggolit AB 0,0899 0,0752 -0,1501 

Mekotech Verkstads Aktiebolag 0,8805 0,0285 1,4005 

Nyköpings rostfria AB 0,1355 1,1061 0,6059 

Lindström Bioenergi AB -0,4615 2,576 1,3013 

Fönsterspecialisten i Bäckaskog 1,6135 1,6555 1,036 

Flyttbara Enheter Fly-Bo Aktiebolag  2,9904 4,0605 -0,0135 

Inredning Snickerier i Skänninge Aktiebolag 1,982 1,1613 2,2246 

Larsson & Co:s Tryckeri Aktiebolag 2,057 2,2668 1,9828 

Logoform AB -0,3112 1,6354 1,4023 

Paul Larsson Snickeri Aktiebolag 1,5485 1,3063 1,5428 

J & B Company AB 1,4707 0,9317 1,8354 

Staffan Svensson Ytservice Aktiebolag 2,3577 2,7079 0,9563 

Sjunio9åtta8, Marknad & Media AB 2,3539 2,0869 1,1034 

Laga Rostfritt Aktiebolag -0,4934 0,2242 -0,2012 

Emperatorgruppen i Sverige AB 4,6146 1,9279 3,0532 

A & C Branding i Stockholm AB 3,341 3,4776 -2,3216 

UmBio AB -1,6239 -4,0566 -4,7629 

Mardona AB 2,4011 1,3132 0,9347 

Stigebrandt Hydroteknik Aktiebolag -1,3737 0,465 -0,0976 

Inter Svets AB 1,1684 1,849 -0,574 

BAM Produktion i Vetlanda AB 0,3169 -0,0772 -2,1502 

Marcussons Bildemontering Aktiebolag 1,0556 1,4282 0,9392 

Movinto Fun AB -2,3672 -4,7686 -6,8072 

Lindström Produktion AB -0,3753 0,1136 -3,5088 

Dekormålning i Märsta Aktiebolag 1,76 -0,0175 0,6393 

Ceder Seal Aktiebolag 2,635 -0,6765 1,6495 

Ljungby Grafiska Aktiebolag 3,5354 7,8235 2,4617 

LB Trycksakskonsult AB -0,0933 -0,0946 2,6682 

Jan Stenholms Bagfactory -1,5403 -8,0393 -18,402 
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BILAGA D. FRISKA FÖRETAG ÅR 2014 
 

Altmans modell – Z’-score 2011 2012 2013 

Geely Sweden Holdings AB  1,8 1,76 1,6 

Ericsson AB  2,97 2,8 3,27 

Volvo Personvagnar Aktiebolag 1,9 1,99 1,758 

Scania CV Aktiebolag  1,62 1,43 1,47 

Preem Aktiebolag  3,64 4,66 3,12 

Corral Petroleum Holdings AB  3,2 6,83 2,67 

Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2,98 2,63 2,58 

Autoliv Aktiebolag  2,5 2,49 2,39 

Corral Morocco Gas & Oil Aktiebolag 1,4 6,55 1 

ABB AB  2,4 2,3 2,42 

Volvo Construction Equipment AB  2,8 3,05 2,6 

Nynas AB  3,2 3,16 2,87 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag  3,3 2,92 2,7 

Cellmark Holding Aktiebolag 3,14 3,87 3,72 

CellMark Investment AB 3,08 3,88 3,72 

SSAB EMEA AB  1 0,74 0,74 

Volvo Powertrain Aktiebolag  1,8 1,71 1,13 

Ekman Invest Holding AB 0,26 6,66 5,98 

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag  1,04 1,315 1,8 

Outokumpu Stainless AB 0,94 0,85 1,05 

Siemens Industrial Turbomachinery AB 1,96 1,63 2,14 

Boliden Mineral AB  1,01 0,85 0,48 

SCA Hygiene Products Aktiebolag  1,7 1,91 1,78 

GE Healthcare Bio-Sciences AB  1,47 1,37 1,55 

Gambro Lundia AB  2,5 2,3 1,8 

Södra Cell Aktiebolag 2,04 1,6 1,9 

Hilding Anders Holdings 3 AB  0,88 0,79 0,29 

Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag 3,35 3,82 3,56 

SKF Sverige Aktiebolag  3,44 2,94 3,12 

Alfa Laval Corporate AB  0,44 0,46 0,48 
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BILAGA E. FRISKA FÖRETAG ÅR 2014 

 
Fulmer - H-faktorn 2011 2012 2013 

Geely Sweden Holdings AB  -2,6 -1,6 -2,6 

Ericsson AB  0,99 2,93 1,22 

Volvo Personvagnar Aktiebolag -0,45 -0,81 0,69 

Scania CV Aktiebolag  0,47 0,38 0,52 

Preem Aktiebolag  5,37 7,65 4,54 

Corral Petroleum Holdings AB  3,53 5,98 1,8 

Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1,75 1,5 1,6 

Autoliv Aktiebolag  0,123 0,1363 0,7742 

Corral Morocco Gas & Oil Aktiebolag -1,87558 -2,67 -3,69997 

ABB AB  0,876 0,445 0,66 

Volvo Construction Equipment AB  -1,39 -0,43 -1 

Nynas AB  0,012 -0,116 -1,41 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag  3,81 3,17 3,125 

Cellmark Holding Aktiebolag -1,48 -1,6 -1,54 

CellMark Investment AB 0,6994 -1,725 -1,7395 

SSAB EMEA AB  -2,51 -1,4 -1,29 

Volvo Powertrain Aktiebolag  -0,65 -2,91 -1,56 

Ekman Invest Holding AB -0,56 -0,72 -0,87 

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag  -2,35 -2,194 -1,61 

Outokumpu Stainless AB -2,07 -1,49 -2,1278 

Siemens Industrial Turbomachinery AB 0,257 0,619 1,522 

Boliden Mineral AB  -1,713 -2,118 -2,744 

SCA Hygiene Products Aktiebolag  -0,36 -0,2 0,011 

GE Healthcare Bio-Sciences AB  -1,524 -0,746 0,4146 

Gambro Lundia AB  -0,464 0,05 -1,25859 

Södra Cell Aktiebolag 0,6724 -0,118 0,637 

Hilding Anders Holdings 3 AB  -4,15 -3,292 -3,541 

Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag 1,628 0,81 0,08 

SKF Sverige Aktiebolag  -2,24 -2,57 -1,9 

Alfa Laval Corporate AB  -2,575 -2,579 -2,07 
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BILAGA F. FRISKA FÖRETAG ÅR 2014 
 

Springates modell – Z-score 2011 2012 2013 

Geely Sweden Holdings AB  0,703 0,5776 0,624 

Ericsson AB  1,19 0,92 1,32 

Volvo Personvagnar Aktiebolag 0,05 0,54 0,43 

Scania CV Aktiebolag  0,91 0,75 0,74 

Preem Aktiebolag  1,58 2,33 1,2 

Corral Petroleum Holdings AB  1,51 2,3 1,14 

Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1,68 1,35 1,68 

Autoliv Aktiebolag  1,53 1,29 1,25 

Corral Morocco Gas & Oil Aktiebolag 0,567 0,659 0,278 

ABB AB  1,64 1,29 1,38 

Volvo Construction Equipment AB  1,42 1,8 0,96 

Nynas AB  3,33 1,114 1,143 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag  3,14 2,78 1,99 

Cellmark Holding Aktiebolag 1,4 1,65 1,59 

CellMark Investment AB 1,36 1,659 1,565 

SSAB EMEA AB  0,28 0,07 0,054 

Volvo Powertrain Aktiebolag  0,72 0,524 -0,05 

Ekman Invest Holding AB 2,75 2,85 2,57 

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag  0,57 0,92 2,13 

Outokumpu Stainless AB -0,01 -0,16 0,01 

Siemens Industrial Turbomachinery AB 1,15 0,88 1,37 

Boliden Mineral AB  1,39 1,12 0,32 

SCA Hygiene Products Aktiebolag  0,82 1,175 0,88 

GE Healthcare Bio-Sciences AB  1,08 0,89 0,9 

Gambro Lundia AB  0,94 0,81 1,22 

Södra Cell Aktiebolag 0,96 0,45 0,39 

Hilding Anders Holdings 3 AB  0,5 0,34 -0,57 

Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag 2,7 3,04 2,66 

SKF Sverige Aktiebolag  2,2 1,4 1,64 

Alfa Laval Corporate AB  0,21 0,18 0,16 

 

 


