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Begreppsdefinitioner 

 

Ackordsuppgörelse: En ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär, som är på obestånd och 

dennes borgenärer.  

Friskt företag:   Ett företag som inte är i konkurs.  

Inflation: Att penningvärdet minskar. 

Hävstångsfaktor: Åskådliggör påverkan på en ägares avkastning från rörelsens 

avkastning, räntenivåer och skuldsättningsgrad. 

Konkursbo:  Konkursbo är företagets egendomar som finns kvar vid en konkurs. 

Konkursförvaltare: En person som tar hand om och säljer gäldenärens egendom. 

Logit:   En regressionsmodell där den beroende variabeln är kategoriserad. 

Marknad:  Handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster. 

MDA:    Multiple Discriminant Analysis, att analysera flera variabler samtidigt. 

Sjukt företag:   Ett företag som är i eller har genomgått en konkurs.  

SME:   Small and medium size enterprises, små och medelstora företag 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet beskrivs vad konkurs är och konsekvenserna av en konkurs. Läsaren får en inblick i 

antalet konkurser i bygg- och designbranschen och vad som kan orsaka en konkurs samt problemdiskussionen.  

Därefter följer en kortare beskrivning av de valda modellerna som mynnar ut till en frågeställning och syfte.  

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns sedan 1987 en konkurslag som beskriver hur en konkurs ska hanteras och 

genomföras korrekt. Lagen säger, att om ett företag inte kan betala av sina förpliktelser med 

tillgångar som finns tillgängliga och orsakerna till denna oförmåga inte är temporär ska 

företaget sättas i konkurs. En konkursförvaltare utses och företräder den juridiska personen 

från konkursboet. Processen som följer har i avsikt att ge borgenären betalt efter dess prioritet 

på fordran. Syftet är att alla som har en fordran på konkursboet ska erhålla så stor del pengar 

som möjligt från det aktuella konkursboet. (SFS 1987:672) Företaget är dock i konkurs först 

när tingsrätten tagit ett beslut om detta. Om företaget själv lämnar in ansökan om att få gå i 

konkurs kommer ett godkännande från tingsrätten att behövas. (Holmström & Lindholm, 

2011) I praktiken räcker aldrig tillgångarna till för att betala tillbaka de skulder som företaget 

har när de väljer att gå i konkurs. Om en juridisk person upplösts genom konkurs kan inte 

vidare krav sättas på företaget sedan konkursen avslutats. (Skärvad & Olsson, 2013) 

En privatperson kan däremot bli krävd på betalning efter att konkursen har avslutats 

(Kronofogden, 2017).  

1.2 Varför företag går i konkurs 

Att ett bolag hamnar i konkurs kan bero på flera faktorer. Koponen (2003) har i sin studie 

rangordnat de mest frekventa skälen till konkurs. Den vanligaste orsaken var dålig lönsamhet 

tillsammans med alltför höga kostnader. Den andra orsaken var händelser som sker utanför 

företagets kontroll. Ett exempel på sådana händelser är förändringar i konjunkturen eller 

världsomfattande händelser. Tredje orsaken var problem med att finansiera verksamheten, 

som t.ex. svårigheter i att anskaffa nya lån från en bank eller att ägarna saknar möjligheten att 

investera. Planering och organisering var den fjärde vanligaste anledningen till konkurs och 

generell utbildning samt otillräcklig kunskap om företagsekonomi var den femte orsaken.   
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Koponen (2003) framhåller även att det ofta är mindre händelser eller beslut, som leder vägen 

mot konkurs. Koponen menar att otillräcklig kunskap om att driva ett företag gör att många 

nystartade företag väljer att prioritera vinst och marknadsandelar, utan att bry sig om 

företaget i sin helhet. 

 

Dambolena och Khoury (1980) menar att det är en blandning av interna och externa orsaker 

som medför en konkurs. Ett ledarskap som är dåligt och inte anpassar sig till ny teknik nämns 

som de interna orsakerna. Dålig kontroll över kostnadsfaktorer och maktmissbruk anges 

också som viktiga interna faktorer. Bland de externa orsakerna handlade det till stor del även 

om lönsamhetsproblem. Men även om statlig inblandning och fackförbunden, där alltför stora 

krav samt höga löner till anställda i slutändan överstiger bolagets inkomster.  

 

Nilsson och Yazdanfar (2008) skrev i sin studie att skäl till varför SME sätts i konkurs beror 

på tre huvudfaktorer. Den första faktorn är bolagets nuvarande generella betalningsförmåga. 

Den andra faktorn är bolagets rörelseresultat. Den tredje faktorn är kapitalstrukturen av 

bolagets finansiering som avser förhållandet mellan eget kapital och skulder. Vidare påpekar 

de att finansieringen av bolaget är den största svårigheten för SME.      

1.3 Tidigare konkurser 

Ett stort antal företag, såväl internationellt, som nationellt, går varje år i konkurs och 

förorsakar både samhället och berörda intressenter förluster. Ett aktuellt exempel är det 

sydkoreanska rederiet Hanjin Shipping som gick i konkurs 31 augusti, 2016. Företaget som 

var ett av världens sju största rederier fraktade varor till hela världen med containerfartyg. 

Hanjin Shipping hade efter månader av försök att öka likviditeten och omstrukturera sina 

skulder misslyckats. Följden blev att Hanjinföretagets fartyg stoppades i hamnar runt om i 

världen, detta då de vägrade att arbeta med Hanjinföretagets fartyg av rädsla för att de inte 

kommer att kompenseras. Hanjin Shippings kollaps är världens största konkurs inom 

containerfrakt-branschen genom tiderna. Konsekvenserna som följde var att många företags 

produkter inte levererades till butiker eftersom hamnar vägrade att arbeta med Hanjin 

Shipping. Företagets konkurs kommer att fortsätta att påverka internationella leveranskedjor 

och transportsektorn. (Branden & Sue, 2016)  
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Ett annat exempel när en konkurs påverkade världen var när investringsbanksföretaget 

Lehman Brothers år 2008 gick i konkurs. Konkursen skickade chockvågor genom hela det 

globala finanssystemet när prisbubblan på den amerikanska bostadsmarknaden, som var 

kopplad till bolånemarknaden, oväntat brast. Världens aktiemarknader, enskilda företag, 

större företag, investerare och företagens personal blev alla påverkade av konkursen. Den 

ekonomiska katastrofen var ett faktum och konsekvenserna var i form av stora förluster, 

likvidationer, förlust av arbetstillfällen samt en efterföljande global finansiell kris. (Gyamfi, 

2016)   

 

Ett exempel i Sverige är när företaget SAAB begärdes i konkurs 2011 och under sommaren 

meddelade att dess anställda inte skulle få några löner. När drygt 3000 anställda förlorade 

sina jobb påverkade det Trollhättan och närliggande områden negativt, arbetslösheten i 

området nådde Sveriges högsta på 21 procent under 2011. För de som förlorar jobbet kan det 

leda till att svenska staten ingriper och hjälper ekonomiskt med bidrag vilket ytterligare 

påverkar samhället. (Gatu, 2014)  

 

En annan stor konkurs i Sverige är elektronikkedjan Experts konkurs i september 2012. Innan 

företaget ansökte om konkurs hade de köpt nästan hälften av Onoffs butiker från deras 

konkursbo. Onoff var en elektronikkedja som begärde konkurs år 2010 (Olsson, 2012). 

Experts konkurs påverkade de 136 butiker som fanns runt om i Sverige och fortsätter att 

påminna än idag om den hårt konkurrenssatta elektronikhandeln där även tyskägda 

MediaMarkt funderar på att lämna den svenska marknaden (Mothander, 2017). Expert har 

beslutat att återigen starta upp den svenska verksamheten under 2017, dock under ett annat 

namn och endast genom internethandel (Söderlind, 2017).  

 

Inom bygg- och designbranschen gick företaget Byggcompagniet i konkurs år 2015, som var 

ett SME och ett av Sveriges största byggbolag. Företaget, som under 17 år med en 

oförminskad tillväxt och en serie av vinster, lämnade in sin konkursansökan 12 augusti. 

Effekten av konkursen var att över 200 underleverantörer drabbades och konstruktionen av 

fyra skolor stoppades helt där över 1000 elever drabbades. De drabbade underleverantörerna 

har lämnat in skadeståndskrav i förhoppning att bli kompenserade för förlusten av material 

och arbetstid. Bedömningen är att underleverantörerna kan förvänta sig att bli kompenserade 

för hälften av kostnaderna men detta är oklart då processen beräknas ta flera år och 

kompensationen kan förändras. Byggcompagniet genomförde en nyemission i juni månad 
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samma år men det räckte inte och ledningen tog beslutet att sätta företaget i konkurs. 

(Ivarsson & Kalin, 2015) 

 

I Sverige försattes under år 2016 5 675 företag i konkurs enligt Ekonomifakta (2017), se 

bilaga 1. Det är många jämfört med andra länder i Norden (UC, 2015). Enligt Fredelius 

(2010) kan detta bero på att det är relativt enkelt att starta ett aktiebolag i Sverige vilket även 

leder till att flera konkurser sker. En privatperson som väljer att starta ett aktiebolag behöver 

endast 50 000 kronor i aktiekapital som ska sättas in på ett bankkonto för att kunna bli 

registrerade på Bolagsverket.  

 

Ekonomifakta (2017) skriver om att det kan vara tufft för nystartade företag i Sverige 

beroende på den valda branschen. I dagsläget startas det fler företag inom tjänstenäringarna 

än inom jordbruket och industrin. Dock överlever företag inom industrin oftast längre än 

nystartade företag i tjänstesektorn. Under året 2016 gick 950 företag inom bygg- och 

designbranschen i konkurs, se bilaga 2. Ekonomifakta skriver att av de 6 275 företag som 

startades år 2008 var endast 4 691 aktiva år 2011. Det är 25 procent som går i konkurs under 

de tre åren, se bilaga 1.  

1.4 Problemdiskussion 

Utöver de anställda som påverkas av en konkurs finns det även många intressenter som 

påverkas negativt. Fondförvaltare, investerare, kreditgivare och leverantörer påverkas alla på 

olika sätt. En investerare som har investerat i ett företag som är försatt i konkurs mister 

avkastning på investeringarna och kanske inte får tillbaka summan som är spenderat på 

bolaget. Samma gäller för långivare som företag har. Leverantören som har levererat varor 

till ett företag i konkurs riskerar att inte få betalt för varorna. (Dimitras & Zopounidis, 1998) 

 

Att ett företag beslutas försättas i konkurs är inte bara ett problem i det enskilda landet utan är 

ett globalt problem som nämnts tidigare. Länder med många företag som försätts i konkurs, 

eller där konkurs för flertalet företag i olika branscher, är en oundviklig reflektion på landets 

generella ekonomiska tillstånd. När en konkurs sker är det inte endast bara företaget och dess 

anställda som påverkas negativt, det uppstår även problem för det lokala samhället eller 

ibland även för ett helt land beroende på storleken av det konkursbelagda bolaget. 

(Ekonomifakta, 2017)  
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Intressenterna i ett företag är intresserade av dess ekonomiska ställning och om möjligheten 

att förutse en konkurs existerar blir informationen mycket viktig. Att förutse finansiella 

problem och kriser inom ett företag är även intressant för företagets styrelse samt 

verkställande direktör, detta för att minska skadliga finansiella effekter i förväg. (Dimitras & 

Zopounidis, 1998) 

 

Appiah & Abor (2009) tillsammans med Altman (1968) påstår att det finns möjligheter att 

förutse en konkurs innan den faktiskt sker. De menar att olika tecken och indikatorer visar att 

en konkurs kommer att inträffa. Detta görs inom konkursprediktionsforskning som mynnat ut 

i konkursprediktionsmodeller. Enligt Agarwal (2007) är Altmans Z-scoremodell en av de 

mest accepterade konkursprediktionsmodellen idag, trots att ursprungsmodellen är skapad 

redan 1968 av Altman. 

 

Miller (2009) argumenterar också för att konkurser går att förutse med modeller och att det är 

en relevant metod för kreditinstitut för att kunna föregripa en konkurs. Han menar att 

konkursprediktionsmodeller används då en omfattande mängd data kring modellerna finns 

tillgänglig och för modellernas allmänna praktiska användbarhet i att förutse en konkurs. I sin 

studie visar han dock att Altmans Z-scoremodell nödvändigtvis inte alltid presterar bättre än 

andra modeller. 

 

På grund av den allt snabbare utvecklingen av finansiella investeringsmarknader samt hårdare 

konkurrens nationellt likväl som internationellt spelar konkursprediktionsmodeller en viktig 

roll. Detta då en omedelbar åtgärd eller reaktion krävs baserat på det aktuella tillståndet på 

marknaden från näringslivet. Att upptäcka operativa och finansiella problem med hjälp av 

nyckeltal blir det viktigaste verktyget för att utvärdera bolaget åt intressenter så att de kan 

förutsäga företagets framtida tillstånd. Om den kommande konkursen förutses har bolagets 

ledare en möjlighet att undvika konkursen och därmed säkra företagets framtid. (Roudposhti, 

Alikhani & Maranjouri 2009) 

 

Liou & Smith (2007) påpekar däremot att problemet med konkursprediktionsmodeller är att 

de inte inkluderar tillräckligt med data, t.ex. händelser som påverkar den globala handeln. 

Agarwal (2007) anser dock att konkursprediktionsmodeller uppfyller sitt syfte och fungerar 

korrekt. Miller (2009) och Wood (2012) skriver att det är kreditinstitut som använder 

konkursprediktionsmodellerna medan Kotler och Caslione (2010) påpekar att privata 
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investerare utnyttjar modellerna främst. Dock menar Wood (2012) att det inte finns en felfri 

modell att använda för att förutse en konkurs. Han påpekar att resultat från studier där 

modeller tillämpas varierar stort. En konkursprediktionsmodell som anses bättre än andra i 

alla situationer existerar inte och anledningen enligt Wood (2012) är alltför stora skillnader i 

urvalen av företag.  

  

Forskarna som tidigare nämnts är oense om konkursprediktionsmodeller är bra att använda 

överhuvudtaget. Samtidigt finns det ett flertal konkursprediktionsmodeller som används idag 

men enligt Wood (2012) pekar ingen forskare eller studie enhetligt på att en modell är mer 

användbar än andra, se tabell 1. Då konkurser är ett vanligt problem enligt UC (2016) inom 

bygg- och designbranschen vill vi hitta en användbar modell som kan tillämpas i branschen 

för att förutse en konkurs.  

 

Kotler och Caslione (2010) skriver att modellerna varierar från att vara enkla ekvationer till 

mycket komplexa statistiska analyser och även ibland så kallade avancerade neurala 

nätverksmodeller. De menar dock att nästan alla av modellerna har en gemensam startpunkt 

där de hämtar informationen från finansiella nyckeltal. De menar att enklare modeller är 

användbara för privatpersoner som vill att deras pengar ska vara placerade i säkert förvar.  

1.5 Att förutspå en konkurs 

En konkurs medför som tidigare nämnts flertalet problem. Det är därför betydelsefullt att 

kunna använda en metod för att kunna förutspå en eventuell konkurs innan den inträffar, inte 

bara för företagen utan även för alla intressenter. (Roudposhti, Alikhani & Maranjouri 2009; 

Dimitras & Zopounidis, 1998; Miller, 2009) 

 

En av de mest populära modellerna för konkursprediktion är Altmans Z-scoremodell. 

Modellen utgår från fem nyckeltal för att kunna fastställa ett Z-värde med hjälp av 

koefficienter. Modellen är anpassad för amerikanska börsnoterade bolag och förutspår risken 

Z för konkurs med hjälp av en formel. Altman drog slutsatsen att om Z fick ett värde under 

1,81 är företagets framtida konkurs inom ett år i princip fastställd. Om Z-värdet överstiger 

2,99 är risken för konkurs minimal. Värdena mellan 1,81 och 2,99 innebär en gråzon som ett 

korrekt predikterat svar inte kan fastställa (Altman, 1968). Han testade sin modell på 66 
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företag i USA och det finns även en liknande modell där en av koefficienten ändras för att 

anpassas för onoterade företag (Altman, 2000).  

 

En annan modell som forskaren Skogsvik (1988) implementerade är Skogsvik-modellen. Han 

tittade på nyckeltal i industriföretag som sedan användes i modellen för att räkna ut ett värde 

som talar om ifall ett företag riskerar en konkurs. Ekvationen som Skogvik använde 

resulterade i, lik Altmans modell, att han får ut ett V-värde. Testet utfördes på 379 svenska 

företag inom industri och tillverkningsbranschen där han drog slutsatsen att modellen 

fungerar bäst i att förutspå en konkurs tre år i förväg. 

 

Ohlson (1980) har även en konkursprediktionsmodell som lik de två andra använder nyckeltal 

från företag. Ohlsons modell använder nio olika nyckeltal och även han får fram ett värde 

som talar om ifall företag riskerar konkurs eller inte. Han testade sin modell på över 2000 

företag i USA inom industribranschen där han fick en träffsäkerhet på 92 procent.  

 

År 2000 gjorde Anghel (2002) en studie där han undersökte 20 finansiella indikatorer och av 

dessa valde han ut fyra variabler som han ansåg vara de mest relevanta för företaget. Dessa 

variabler skulle tillsammans med fyra parametrar och en konstant forma Anghels modell för 

konkursprediktion. Testet utfördes på 276 rumänska företag utan att välja någon 

branschtillhörighet där resultatet var en träffsäkerhet på 98 procent. Modellen utvecklades för 

att vara tillämpbar på alla branscher och inte vara branschspecifik.  

 

I bygg- och designbranschen förekommer det många konkurser (UC, 2016). Branschen har 

idag många intressenter och omfattar flera områden: byggindustri, arkitektkontor, förvaltning, 

fastighetsbolag, byggmaterialindustrier samt tekniska konsultbyråer. Branschen sysselsätter 

ca en halv miljon människor i Sverige och det representerar ungefär tio procent av 

arbetskraften som arbetar heltid. Alla företag behöver någon lokal för att utöva sitt arbete i 

och människor behöver en bostad. Bygg- och designbranschen uppfyller båda behoven och 

om branschen är i “gott” tillstånd kommer landets utveckling inte “stelna”. 

(https://www.byggodesign.se) Bygg- och designbranschen är en kärna i ett lands uppbyggnad 

av infrastruktur (Swedish Trade Council, 2016). Banker och myndigheter har stort intresse av 

att bygg- och designbranschen överlever. Detta då staten behöver byggbranschen för nya 

byggnader/bostäder och banker för att de finansierar projekten. (https://www.byggipedia.se)  
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Antal företag i branschen har ökat stadigt varje år. I slutet av 2014 fanns det 89 638 företag 

aktiva i branschen och antal företag ökade till 91 989 vid slutet av 2015. Av dessa 91 989 

bolag gick 950 företag i konkurs under 2016 - mer än någon annan bransch i Sverige, se 

bilaga 2. (UC, 2016)  

 

Att förutse och förhindra konkurs är, som nämnts tidigare i problemdiskussionen, viktigt att 

studera för att få fram en varning om kommande konkurser. Gruppen vill bidra med ny 

kunskap eftersom branschen idag är en av de större och har många konkurser 

(https://www.allabolag.se). Således betyder det att förutsäga en konkurs men även att 

förebygga den för intressenter, anställda, samhället, regeringen, aktieägare och banker är 

mycket viktigt. Därför är det viktigt att fortsätta bidra med studier inom ämnet så att 

information om konkursprediktion aktualiseras. I studien avser vi att använda Altmans, 

Skogsvik, Ohlson och Anghels modeller för konkursprediktion. 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken konkursprediktionsmodell som tydligast kan 

förvarna om en konkurs inom bygg- och designbranschen av de valda modellerna; Altmans 

(2006), Skogsvik (1990), Ohlson (1980) och Anghels (2002). 

1.7 Frågeställning 

Vilken prediktionsmodell för konkurs förvarnar tydligast om en konkurs i små och 

medelstora företag inom bygg- och designbranschen? 

1.8 Avgränsningar 

Studien kommer endast att omfatta onoterade små och medelstora företag inom bygg- och 

designbranschen. Bolagen är svenska som gått i konkurs mellan åren 2014 till 2016 eller är 

friska 2016. Enligt Europeiska Kommissionen (2003) definieras medelstora företag som 50-

249 antalet anställda, omsättning på mellan 10-50 miljoner euro och en balansomslutning på 

10-43 miljoner euro. Små företag definieras som 10-49 anställda och vars omsättning eller 

balansomslutning ligger mellan 2-10 miljoner euro per år. Rekonstruktion av ett företag är 

något vi inte berör eller inkluderar. 
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1.9 Studiens fortsatta struktur 

Dispositionen visar hur uppsatsen planeras och struktureras. Dispositionen underlättar för oss 

som utredare och för den som läser utredningen. 

 

Figur 1 Uppsatsens struktur och upplägg. Källa: egen bearbetning. 
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2. Referensram 

I referensramen beskrivs modellerna för konkursprediktion för att sedan löpa ut i en sammanställning av 

tidigare studier inom området. Vidare beskrivs bygg- och designbranschen och konkursens historia. 

2.1 Altmans Z-score modeller 

Den mest kända konkursprediktionsmodellen är Altmans Z-score modell som skapades år 

1968 av Altman. Altman ses som en av pionjärerna och anses vara expert inom området. Han 

har publicerat många artiklar och böcker om företagskonkurser, konkursprediktioner samt 

kreditriskanalyser. Altman (1968) genomförde sin studie på noterade amerikanska 

tillverkningsföretag där hans första urval bestod av 33 stycken företag som är i konkurs och 

jämförde dem med 33 stycken andra icke-konkursföretag. De företag som inte var i konkurs 

kallades “friska” medan de som befann sig i konkurs var “sjuka”. Efter omfattande och 

noggranna observationer samt studier bestämde Altman att han skulle använda fem olika 

nyckeltal för sin egen modell. Modellen fick namnet “Z-score-modellen”. Altmans modell 

utgick från nyckeltal och tillämpade en så kallad “Multiple Discriminant Analysis” (MDA), 

en multivariat analys. Altman formulerade sin modell i en regressionsformel där fem olika 

nyckeltal användes och resulterade i ett Z värde som sedan angav risken för att en konkurs 

skulle ske. (Altman & Hotchkiss, 2006) 

 

Formel 1: Altmans Z-score  

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 

 

Altmans (1968) nyckeltal:  

X1 = Rörelsekapital/Totala tillgångar  

Bolagets likviditetsrisk undersöks kortsiktigt och anger storleken av det totala kapital som är i 

rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet definieras som skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder. Två andra likviditetsmått prövades av Altman, kassalikviditet och 

balanslikviditet. Altman ansåg dock att rörelsekapitalet var bäst och mer brukbart för 

ändamålet med Z-scoremodellen.  

X2 = Balanserade vinster/Totala tillgångar 

Detta anger sambandet med samlade vinster, alternativt förluster som återförs till företaget 

och totala tillgångar. Om detta nyckeltal får en hög siffra anger det att bolaget har haft bra 
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lönsamhet rent historiskt, alltså att mäta adderad lönsamhet historiskt. Altman motiverar 

användandet av detta nyckeltal genom att konkurs är mer vanligt för nystartade företag än 

äldre. Ett ungt företag har oftast en låg siffra här eftersom deras balanserade vinstmedel är 

låga. Bolag med hög siffra här har i större grad finansierat sin egna verksamhet med 

vinstmedel istället för att ta nya lån. Altman nämner också att detta nyckeltal kan manipuleras 

med till exempel aktieutdelningar som påverkar det balanserade resultatet. Detta är dock svårt 

att kontrollera enligt Altman.  

X3 = Resultat före ränte- och skattekostnader/Totala tillgångar  

Detta nyckeltal är ett mått på den riktiga produktiviteten av företagets tillgångar, oberoende 

av eventuella skatter eller andra hävstångsfaktorer. Eftersom ett företags existens bygger på 

förmågan att vara lönsam utifrån dess tillgångar, förefaller detta förhållande vara särskilt 

lämpliga för studier som behandlar företagens misslyckande motiverade Altman.  

X4 = Marknadsvärde/Totala skulder  

Detta anger det totala marknadsvärdet på företagets alla aktier i relation till bolagets totala 

skulder. Nyckeltalet anger hur mycket värde bolagets tillgångar (marknadsvärdet på samtliga 

aktier + skulder) kan minska innan bolaget hamnar i konkurs. 

X5 = Omsättning/Totala tillgångar 

Detta anger bolagets effektivitet genom att visa tillgångarnas kapacitet att frambringa vinst 

genom försäljning. Till följd av stora olikheter i kapitalomsättningshastighet mellan olika 

branscher har nyckeltalet dock tagits bort i andra utformningar av Altmans Z-scoremodell. 

Z = Totala indexet 

Resultat av modellen är alltså ett Z-värde (index) som anger bolagets finansiella ställning.  

 

Altman (1968) drog slutsatsen att det kritiska värdet på Z var 2,99 utifrån sina observationer. 

Vidare menade han att om bolaget har ett Z-värde mindre än 1,81 (Z<1,81) är en konkurs 

inom ett år fastslagen. Mellan Z-värdena 1,81 och 2,99 existerade det en “gråzon” (även 

kallad “zone of ignorance”) där bolag blir för svåra att klassificera, alltså att bolag i denna 

zon inte kan anses vara “friska” eller “sjuka”. Över Z-värdet 2,99 drogs slutsatsen att ingen 

konkurs kommer att ske inom ett år. När Altman genomförde sin studie fick han fram ett 

resultat vilket visade att hans modell fungerade. Altman hade en 95 procent (TYP 1 & TYP 

2) korrekthet att förutspå en kommande konkurs ett år framåt i tiden och en 72 procent 

korrekthet att förutspå en konkurs två år i förväg. Dock när Altman började testa med tre år 

framåt i tiden resulterade det i ett medelmåttigt resultat med endast 52 procent korrekthet. 

Altman delade in företag i olika typer utifrån resultaten han fick fram.  
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● Företag i konkurs har klassificerats korrekt = TYP 1 KORREKT (“Sjukt”) 

● Företag i konkurs har klassificerats fel = TYP 1 FEL (“Friskt”) 

● Företag som är “friska” är korrekt klassificerade = TYP 2 KORREKT (“Friskt”) 

● Företag som är “friska” är fel klassificerade = TYP 2 FEL (“Sjukt”) 

 

Altman (2000) valde senare att ändra sin modell för att på så sätt även kunna använda den på 

onoterade företag. Modellen fick namnet Z´-modellen. Nyckeltalet X4 ändrades eftersom det 

inte går att beräkna marknadsvärdet på onoterade bolag. Det som förändras är att bokfört 

värde av eget kapital har lagts till och marknadsvärdet är nu borta. 

Den nya formeln får utseendet:  

Formel 2: Altmans 𝒁´-score  

𝒁´ = 𝟎, 𝟕𝟏𝟕𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟖𝟒𝟎𝑿𝟐 + 𝟑, 𝟏𝟎𝟕𝑿𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟐𝟎𝑿𝟒 + 𝟎, 𝟗𝟗𝟖𝑿5 

 

Där nyckeltalen är:  

X1 = Rörelsekapital/Totala tillgångar  

X2 = Balanserade vinster/Totala tillgångar 

X3 = Resultat före ränte- och skattekostnader/Totala tillgångar  

X4 = Bokfört värde på eget kapital/Totala skulder  

X5 = Omsättning/Totala tillgångar 

Z´ = Totala indexet 

 

Altman (2000) drog slutsatsen med den nya modellen att det kritiska värdet på Z var nu 2,90. 

Sedan att om bolaget har ett Z-värde mindre än 1,23 (Z<1,23) är en konkurs inom ett år 

fastslagen. Mellan Z-värdena 1,23 och 2,90 existerade det gråzonen där bolag blir svåra att 

klassificera. Över Z-värdet 2,90 kommer ingen konkurs att ske inom ett år.  

 

För att undvika effekter som påverkar specifika branscher valde Altman (2006) att ännu en 

gång ändra sin modell. Modellen kan användas på både publika och privata företag. Den nya 

modellen som skapades kallades Z”-modellen och tar helt enkelt bort den femte variabeln 

X5, anledning var att Altman ansåg att försäljningen och de totala tillgångarna var alltför 

varierande för många branscher. Förändring i den tidigare modellen Z´, där bokfört värde på 

eget kapital ersätter marknadsvärdet sker i Z”-modellen också. Det nya kritiska värdet är 

2,60, där alla bolag med värdet mellan 1,10 till 2,60 är i en gråzonen och under värdet 1,10 
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(Z”<1,10) är en konkurs inom ett år fastslagen. Över Z-värdet 2,60 (Z”>2,60) kommer ingen 

konkurs att ske inom ett år.  

 

Den nya formeln får utseendet:  

Formel 3: Altmans Z”-score  

Z'' = 6.56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Där nyckeltalen är: 

X1 = Rörelsekapital/Totala tillgångar 

X2 = Balanserade vinstmedel/Totala tillgångar  

X3 = Resultat före finansiella poster/Totala tillgångar  

X4 = Bokfört värde på eget kapital/Totala skulder 

Z” = Totala indexet 

 

Altman skapade tillsammans med Haldeman och Narayanan ytterligare en 

konkursprediktionsmodell utöver de tre nämnda modellerna ovan. Altman kallar den 

modellen för “ZETA” som han skapade 1977 och är anpassad för stora samt mindre bolag. 

Denna modell har skapat resultat som är bättre och mer trovärdiga än de tidigare men 

modellen är dock sekretessbelagd då modellen säljs aktivt för användning. De resultat som 

Altman publicerat tyder på en träffsäkerhet på hela 70 procent fem år innan konkurs. 

(Altman, Haldeman, & Narayanan, 1977)  
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2.2 Ohlsons prediktionsmodell 

År 1980 gjorde Ohlson en studie kring konkursprediktion där han introducerade en logit 

analys. Syftet med studien var att få fram en metod som kunde knyta an betingade 

sannolikheter med ekonomiska problemmodeller. Ohlson (1980) menade att den populära 

metoden MDA, som Altman år 1968 skapade, hade välkända problem som logit analysen 

skulle undvika. Exempel på dessa problem enligt Ohlson kunde vara att MDA använde sig av 

en “matchnings”-metod där företag kunde kategoriseras efter kriterier som bransch och 

storlek och tenderar därför att vara slumpmässiga. Han menade därför att det inte 

framkommer tydligt hur gynnsam en matchningsmetod kan vara eller inte vara. Ohlson anser 

därför att det verkar vara mer givande att inkludera variabler som prediktorer än för 

“matchningsändamål”. Ohlson menar även att utdata, vid användning av en MDA modell, är 

ett värde som har ett litet utrymme för omedelbar tolkning eftersom värdet i själva verket är 

ett medel för ordinal rangordning.  

 

Ohlsons forskning sträcker sig mellan 1970-1976 där han studerade 2163 industriföretag. Han 

kom fram till att det är fyra signifikanta faktorer som påverkar sannolikheten hos ett företag 

för att gå i konkurs: 

1. Företagets storlek 

2. Mått på den finansiella strukturen 

3. Mått över företagets prestanda 

4. Mått på kassalikviditeten 

 

Baserad på tidigare forskning valde han att använda nio variabler i sin ekvation som ser ut 

som följande:  

Formel 4: Ohlsons logit analys  

P = -1.32 -0.407 X1 + 6.03 X2 -1.43 X3 + 0.076 X4 - 2.37 X5 - 1.83 X6 + 0.285 X7 – 

1.72 X8 - 0.521 X9 

 

Där nyckeltalen är: 

X1 =  log(Totala tillgångar / prisbasindex för BNP)  

X2 =  Totala skulder / totala tillgångar  

X3 =  Rörelsekapital / totala tillgångar  

X4 =  Kortfristiga skulder / kortfristiga tillgångar  
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X5 =  Årets resultat / totala tillgångar  

X6 =  Kassaflöde från operationell verksamhet / totala skulder  

X7 =  1 om årets resultat de senaste två åren varit negativ, annars 0  

X8 =  1 om totala skulder överstiger totala tillgångar, annars 0 

X9 =  Förändring i årets resultat (NIt - NIt-1)/(|NIt| + |NIt-1|), där NIt är årets resultat 

P = Totala indexet  

 

Ohlson(1980) menade att med lite “sunt förnuft” kan slutsatsen dras att tidigare studier och 

teorier tyder på att tecknet hos de olika koefficienterna i de varierande förhållandena bör 

vara:  

 Positivt  Negativt  Obestämt 

 X2   X1   X8 

 X4   X3 

 X7   X5 

    X6 

    X9 

 

Med obestämt på X8 menade Ohlson (1980) att variabeln är direkt beroende av X2. 

 

Ohlson hittade en skärningspunkt där P = 0,038 minimerade antalet typ 1 och typ 2 

avvikelser, se Altmans (1968) Z-score-modell. Detta betydde att allt över värdet 0,038 ledde 

till en prediktion om konkurs.  

2.3 Anghels prediktionsmodell 

Anghel-modellen (2002) utvecklades i Rumänien och är en MDA-modell likt Altmans 

(1968). Anghels (2002) modell är uppdelat i fyra parametrar, fyra variabler och en konstant.  

För att få fram A värdet med hjälp av funktionen utförde Anghel följande sju steg: 

 

1. Valde ett urval av företag. Anghel valde sina företag slumpmässigt där han 

kategoriserade in företagen i två grupper: företag utan finansiella problem eller 

företag med finansiella problem/konkursbelagda. Hans studie täcker tolv branscher 

där 276 företag valdes ut mellan åren 1994-1998. 
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2. Han jämförde sedan 20 st signifikanta indikatorer för de två företagsgrupperna under 

en period. För att se vilka av dessa indikatorer som täcker ett “särskilt intresse” för 

företagen analyserade Anghel 20 stycken indikatorer och delar in dem i: andel 

aktivitet, andel likviditet, ränta, avkastning och annan ekonomisk och finansiell 

information. 

 

3. Nu väljer Anghel ut de indikatorer som ger den bästa diskrimineringen och kommer 

fram till fyra finansiella variabler: resultatets storlek jämfört med omsättningen, 

täckning av skuld till kassaflödet, utnyttjande av tillgångar och period för betalning av 

förpliktelser. 

X1: Årets resultat/omsättning 

X2: Kassaflöde/totala tillgångar 

X3: Totala skulder/totala tillgångar 

X4: (Totala skulder/omsättning)*360 

 

4. Med variablerna framtagna togs sedan den linjära funktionen för 

konkursprognostisering fram som baserades på den finansiella informationen som 

Anghel samlat in. Funktionen löd: 

Formel 5: Anghels modell 

 

A = 5.676 + 6.3718X1 + 5.3932X2 − 5.1427X3 − 0.0105X4 

 

5. Det femte steget var att hitta en punkt som kunde göra en prediktion om företagen i de 

båda grupperna. Anghel använde formeln på samtliga företag och listade dem från 

lägsta värde och uppåt för att kunna få en övergripande bild av vilka värden företagen 

i de båda grupperna fick. 

 

6. Av de värden som företagen fått från modellen drog Anghel följande 

brytningspunkter: 

A ≤ 0 Företag i konkurs 

0 < A < 2,05 Gråzon 

A ≥ 2,05 Företag med god ekonomi 
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7. En efterstudie gjordes för att validera modellens trovärdighet att kunna predicera 

företags ekonomiska förhållande. Detta gjordes på 55 företag som var av samma 

storlek, som i den första studien. Efterstudien rapporterade att modellen hade en 

träffsäkerhet på 97.8 procent och ansågs att den kunde användas i den rumänska 

ekonomin för att predicera konkurser. 

 

I en studie gjord av Crăciun, Raţiu, Bucerzan & Manolescu (2013) används Anghels modell 

(2002) för att predicera företags finansiella situation mellan åren 2006-2010. Resultatet som 

forskarna fick fram får dem att lyfta frågan om värdefunktioner från år 2000 verkligen kan 

predicera ekonomiska förhållanden idag för företag. Resultatet visar att Anghels modell 

predicerar 63 procent korrekt, vilket har sjunkit ner markant från 97,8 procent. 

2.4 Skogsviks prediktionsmodell  

Skogsviks modell för konkursprognostisering är skapad år 1990. Syftet med Skogsviks 

undersökning var att empiriskt testa Current Cost Accounting(CCA) nyckeltals förmåga att 

förutse en konkurs i svenska företag. CCA betyder att en tillgång tas upp till 

återanskaffningsvärdet vid periodens slut. Skogsvik drar slutsatsen att hans modell fungerar 

bäst på att förutse en konkurs tre år innan, av intervallet ett till sex år som han testade. Då 

Skogsvik (1990) medger att hans modell har en tendens att vara mindre träffsäker att förutse 

en konkurs fem och sex år innan.  

Kriterierna som Skogsvik använde för att förklara om ett bolag var ett konkursföretag eller ej 

var: 

• Konkurs och/eller ackordsuppgörelse.  

• Frivillig nedläggning av huvudsaklig rörelsedrivande verksamhet.  

• Omfattande statliga stöd erhålles. 

Skogsvik använder sig av en probitanalys, som är en typ av regressionsformel vilket används 

för att analysera binomiala responsvariabler. Formeln får utseendet: 

 

Formel 6: Skogsviks-modellen 

V = −1,49 – 4,28X1 + 22,64X2 + 1,59X3 – 4,46X4 + 0,18X5 
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Där nyckeltalen är 

X1 = Lönsamhet 

X2 = Lånekostnad  

X3 = Varulager 

X4 = Långsiktig finansiering  

X5 = Tillväxt på eget kapital 

V = Totala indexet 

 

Skogsvik drog slutsatsen att om V-värdet är större än noll (V>0) kan bolaget klassificeras 

som i konkurs och om V-värdet är mindre än noll (V<0) kan företaget klassificeras som ej i 

konkurs.     

2.5 Tidigare forskning kring konkursprediktion 

Inom den tidigare forskningen kring ämnet konkursprediktion finns det ett flertal modeller 

som används för att predicera ett företagets framtida välstånd, se tabell 1.  

Tabell 1 Forskningssammanställning  

 

Egen bearbetning. 

 

 

 



19 

 

Appiah & Abor (2009) påstår i sin slutsats att konkursprediktion är ett osäkert område. 

Motiveringen är att, endast enskilda nyckeltal inte kan påpeka ett bolags välstånd, utan att 

flera nyckeltal borde ingå i en modell för att säkerställa bästa möjliga resultat. Dessutom 

måste rätt siffror användas i modellerna annars kan svaren bli direkt felaktiga. 

 

En del studier anser att endast finansiella nyckeltal för konkursprediktion är bristfälligt och 

mer information krävs, Liou & Smith (2007) ger två förslag som bör inkluderas i en 

konkursprediktion för att förbättra trovärdigheten. Ett av förslagen är att ta med 

omvärldsfaktorer, som krig eller kriser och ett annat är det nuvarande konjunkturläget. 

Appiah & Abor (2009) och Liou & Smith (2007) ifrågasättanden hänger ihop med Altmans 

(1968) slutsats att konkursprediktionsmodellerna bör användas i första hand som vägvisare. 

Dock menar Agarwal (2007) att dessa konkursprediktions modeller uppfyller sitt ändamål 

och skapar en korrekt hänvisning om kommande konkurs. Enligt henne ställs det alltför stora 

krav på modellerna.  

 

En ny studie, gjord av Talebnia, Karmozi och Rahimi (2016) på iranska företag, jämförde 

MDA-metoden (samma metod som Altman använde) med en logit-metod (metoden som 

Ohlson använde). Urvalet av bolag bestod av 362 företag utan hänsyn till branschtillhörighet. 

Studiens data samlades in från företagens årsredovisningar och sammanställdes i ett excel-

blad. Resultatet var att MDA-metoden för konkursprognostisering är bättre än en logit analys 

då MDA-metoden hade 17 procent högre träffsäkerhet. Slutsatsen de fick fram stämde 

överens med deras hypotes som var att Altmans (1968) metod är bättre. 

 

En annan studie, som gjordes på 71 kanadensiska företag av Boritz, Kennedy och Sun (2007) 

utan att ta hänsyn till branschtillhörighet, fick fram ett resultat att logit modeller är bättre och 

mer robusta över tid. Resultatet var att logit-metoden för konkursprognostisering hade 2 

procent högre träffsäkerhet än MDA-metoden. Boritz et al. (2007) påpekade att svårigheter 

att samla information om företag i Kanada reducerade antalet bolag, som de studerade 

avsevärt. 
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2.6 Sammanfattning av referensramen 

För att underlätta förståelsen av referensram görs en sammanfattning där det beskrivs vad 

som är underlaget för analysen och de viktigaste områdena för studien. De vetenskapliga 

artiklarna som är viktigast för analysen är artiklarna där de fyra 

konkursprediktionsmodellerna framgår. I denna studie är det då Altmans (2006), Skogsvik 

(1990), Ohlson (1980) och Anghels (2002) modeller för konkursprediktion. Altmans studie 

från 1968 är även viktig då den motiverar och förklarar nyckeltalen djupare. Detta då Altman 

fortsätter att bygga på sin Z-score modell genom att använda sina tidigare studier. Den Z-

score modell som studeras i denna studie är Z''-modellen som beskrivs i Altmans artikel från 

2006 och den modellen kommer därför att vara viktigt i analysen. Andra artiklar från t.ex. 

Talebnia år 2016 där de jämför en logit modell med en MDA analys för att se vilken som är 

bäst är också intressant. Detta då vi även jämför en logit modell med en MDA analys i vår 

studie. Slutligen är det intressant att se om konkursprediktionsmodellerna verkligen är ett bra 

verktyg för konkursprognostisering som Appiah & Abor (2009) diskuterar kring och även 

Liou & Smith (2007) påtalar i sina respektive artiklar.  
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3. Metod 

Syftet med följande kapitel är att förklara för läsaren hur författarna utfört arbetet för att kunna nå ett svar till 

studiens frågeställning och att motivera val av metod samt urval.  

3.1 Deduktiv forskningsansats 

Enligt Bryman & Bell (2013) utgår den deduktiva forskningsansatsen från teorier och 

modeller som redan existerar. Direkta motsatsen till en deduktiv ansats är en induktiv ansats, 

som grundas på analyser och kan även leda fram till nya teorier. Den forskningsansats som 

vår studie utgår från var en deduktiv ansats då syftet var att studera dugligheten av fyra valda 

konkursprediktionsmodeller. Utgångspunkten för studien var teorin och modellerna skapade 

av Altman, Ohlson, Skogsvik och Anghel för att förutse en konkurs. Dessa fyra modeller 

tillämpas sedan på de valda urval av bolag som är i konkurs och på de urval av icke-

konkursföretag som finns inom bygg- och designbranschen. Anledningen till att 

konkursföretag och icke konkursföretag har inkluderades i studien var för att testa 

modellernas träffsäkerhet på båda kategorierna. Skulle en modell visa hög träffsäkerhet på 

endast konkursföretag men låg träffsäkerhet på icke konkursbolag var modellen opålitlig. 

Gruppen vill att modellerna kan predicera ett resultat som stämmer med rätt kategori och inte 

endast var tillämpbar på t.ex. konkursbolag. Resultatet deduceras till ett antal slutsatser som 

uppfyller syftet och besvarar studiens frågeställning.  

3.2 Kvantitativ forskningsansats 

Vid insamling av data finns det två huvudalternativ att välja mellan. Alternativen är 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning betonar ord och text vid 

datainsamling till skillnad mot att lägga vikt på kvantifiering och siffror. (Bryman & Bell, 

2013) 

  

Det alternativet som gruppen valde att använda som forskningsmetod var en kvantitativ 

ansats med en kvalitativ design. Detta då informationen och data bygger på sekundärdata som 

hämtas från valda bolags egna årsredovisningar. Eftersom ett stort antal data behövdes för att 

besvara syftet och frågeställningen valdes den kvantitativa metoden före den kvalitativa. 

Enligt Bryman & Bell (2013) samlar forskaren in en mängd data som sedan är mätbar i t.ex. 

siffror, genom den kvantitativa forskningsmetoden. Detta skiljer sig ifrån den kvalitativa 
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metoden där informationen samlas in exempelvis genom observationer eller intervjuer. 

Vidare menar Bryman & Bell (2013) att med en kvalitativ forskningsmetod får forskaren “se 

världen” från intervjupersonernas perspektiv och kan då få en djupare förståelse för varför 

deras verklighet ser ut som den gör och vad som händer i den.  

 

Intervjuer som insamlingsmetod passar inte ihop med studien då årsredovisningar från 

företagen används till datainsamling. Observationer kan dessutom inte tillämpas då detta 

skulle kräva för mycket tid och arbete. Den kvalitativa metoden blev därför inte ett alternativ 

då syftet med studien inte var att se varför företag i den valda branschen går i konkurs.  

 

Metodvalet blev då sammanfattningsvis en kvantitativ metod utifrån en deduktiv ansats. Data 

som samlats in bygger på sekundärdata, som främst hämtats via Mälardalens högskolas 

bibliotek genom databasen Retriver (www.retriever.se). Sekundärdata bygger på information 

som redan är insamlad, primärdata är däremot förstahandsuppgifter, som samlas in och sätts 

ihop av forskaren själv enligt Bryman & Bell (2013). Ett exempel på detta är att genomföra 

egna intervjuer och enkäter. Om sekundärdata används, har den data redan skapats och flyttas 

samman med statistiska register och databaser (som i Retriever). I vår studie användes ingen 

primärdata eftersom datan samlats in från årsredovisningar vilket är endast sekundärdata. Se 

tabell 2 för en sammanställning av de datainsamlingsmetoder enligt Bryman & Bell (2013) 

där studiens valda metod är den gröna rutan.  

Tabell 2 Datainsamlingsmetoder  

 

Källa: Bryman & Bell (2013) 
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3.3 Populationer 

I studien har bygg- och designbranschen valts och därav har alla de valda företagen varit 

verksamma i den branschen. För att ytterligare förtydliga vilka typer av företag som räknas in 

i bygg- och designbranschen samt vad det är för arbeten de utför, se tabell 3.  

Tabell 3 Företag som räknas in i bygg- och designbranschen 

 

Källa: https//www.allabolag.se, 2016 

 

En population enligt Bryman & Bell (2013) består i grunden av samtliga enheter som urvalet 

görs ifrån. De använder termen “enhet” eftersom det inte behöver handla om människor som 

väljs ut. Forskaren kan göra sitt urval från en population som består av exempelvis nationer, 

städer, bostadsområden, skolor eller företag. Studien utgick från två populationer. Första 

populationen bestod av företag som är “misslyckade” och har gått i konkurs mellan åren 

2014–2016. Den andra populationen bestod av bolag som inte har gått i konkurs. Båda 

populationerna har tagits fram utifrån en selektering som framgår av tabellen nedan och 

Europeiska Kommissionens (2003) definition av små och medelstora företag. Utifrån dessa 

två populationer har urval “alpha” och urval “beta” tagits fram. Urval alpha består endast av 

bolag som är i konkurs och inte självmant begärt om likvidation. Urval beta består av 

företagen som inte är i konkurs.    
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Tabell 4 Vad populationerna utgår ifrån 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Anledningen till att studien har avgränsade sig till små och medelstora bolag (SME) var att 

det finns ett större antal SME som agerar inom bygg- och designbranschen. Samma anledning 

gällde för valet av privata bolag. Studien riktade in sig på bygg- och designbranschen för att 

branschen är viktig för landets välstånd enligt Byggodesign (www.byggodesign.se, 2016) och 

p.g.a. det stora antalet konkurser i branschen i jämförelse med andra branscher enligt UC 

(2016). Åren 2014 till 2016 valdes för att få ett aktuellt resultat utifrån de fyra 

konkursprediktionsmodellerna. Utöver det som nämns i tabell 5 måste företagen i båda 

populationerna publicerat sina årsredovisningar för året 2015 för att bolaget ska inkluderas. 

Två populationer valdes för att testa konkursprediktionsmodellernas förmåga att producera ett 

resultat från både “friska” och “sjuka” företag. Detta för att undersöka att modellerna 

fungerar på båda kategorierna, därav alpha och beta urvalen. 
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3.4 Urval och datainsamling 

Den data som samlats in till denna studie utgår enbart från sekundärdata som hämtas från 

bolagens årsredovisningar. För att hitta företag som har gått i konkurs åren 2014-2016 

användes databasen Alla Bolag (https/www.allabolag.se). På databasens hemsida går det 

genom diverse sökfunktioner att lokalisera de bolag som har begärts konkurs mellan åren 

2014-2016. Det går även att filtrera mellan olika sökalternativ, t.ex. antal anställda, 

omsättning och branschtillhörighet som gjorde det möjligt att få fram företag efter de 

uppsatta kriterierna i tabell 4. Ingen hänsyn tas till bolagets geografiska placering i studien. 

Utifrån det har 80 företag slumpmässigt tagits fram till studiens urval. Av dessa befinner sig 

40 företag i urval alpha och 40 i urval beta. Valet av sammanlagt 80 företag har gjorts 

eftersom de tidigare studierna som refererats till är omkring detta antal samt för att uppehålla 

en standard jämförbar med andra liknande studier. Exempelvis hade Charitou, et al (2004) 51 

företag och Dambolena och Khoury (1980) 189 företag i sina respektive studier. Därför ansåg 

vi att ett urval på 80 bolag gav en basal bild om modellerna är användbara. När dessa bolag 

valdes ut användes sedan databasen Retriever Business för att få fram bolagens 

årsredovisningar. Studenter på Mälardalens Högskola erhåller tillgång till årsredovisningar 

från Retriever via högskolans bibliotek och därför valdes databasen. Alla Bolag användes 

främst för databasens möjlighet att söka efter företag som har gått i konkurs, den 

sökfunktionen saknar Retriever. I Alla Bolag gick det även att filtrera bort företag som 

självmant begärt likvidation. Utifrån detta så har data tagits fram från de valda bolagens 

årsredovisningar som de fyra modellerna kräver. För en inblick i hur denna process 

genomförs, se bilaga 3. All insamlad data har sedan bearbetats i Microsoft Excel med hjälp 

av diagram och tabeller.    

 

Insamlingen av litteratur påbörjades med sökningar efter relevanta böcker och vetenskapliga 

artiklar inom ämnet konkursprediktion och att kunna förutse en konkurs. Detta gjordes för att 

få en första inblick i det valda forskningsområdet samt för att hitta redan skriven teori kring 

studiens frågeställning och syfte. Vid sökningar på internet användes databasen DIVA och 

Discovery, båda tillgängliga genom Mälardalens högskolas bibliotek. Samtidigt användes 

även Google Scholar för ytterligare insamling av vetenskapliga artiklar. Sökord som har 

använts för att hitta information på internet var: “bankruptcy prediction”, “bankruptcy”, 

“business failure”, “bankruptcy prediction models” och “corporate financial distress”. 

Sökträffarna gav en inblick i vilka modeller som existerar och gjorde det möjligt att börja 
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söka djupare kring varje modell. I denna studie finns det flertalet utländska vetenskapliga 

artiklar. Dessa studier bidrar genom att visa skillnader mellan logit modellen och MDA 

modellen som i Talebnia et. al (2016) och Boritz et al. (2007) fall men även att modellerna 

inte bara var tillämpbara i specifika länder.   

 

De fyra modellerna som tillämpades i studien valdes för att de skiljer sig från varandra och 

för att gruppen bedömer att de representerar området konkursprediktion. Altmans Z”-score 

modell valdes för att modellen har tillämpats i omfattande grad i flertalet studier. Ohlsons 

modell valdes också för att den har blivit prövad i många studier och för att den utmärker sig 

som logit modell. Skogsviks modell valdes för att den är en svensk modell och då denna 

studie behandlar SME i bygg- och design branschen som är verksamma i Sverige. Anghels 

modell valdes för att den skapades för att inte vara branschspecifik. Den går att tillämpa på 

alla branscher och det blev då intressant att se om en modell som inte är branschspecifik fick 

högre träffsäkerhet, detta då ingen modell var utformad för bygg- och design branschen, se 

tabell 1.    

 

Sökord för att hitta modellerna var: “Altman”, “Skogsvik”, “Anghel”, “Ohlson”, “Z-score 

model” och “most reliable bankruptcy prediction model”. De böcker som refererats i studien 

har hittats på internet tillgängliga i PDF-format eller lånats genom högskolans egna bibliotek. 

Nyhetsartiklar som berör ämnet har insamlats genom sökningar på Google där sökorden var: 

“stora konkurser”, “effekten av en konkurs” och “byggbranschen”. Information om 

konkurslagen har hämtats från den svenska lagboken.    

3.5 Operationalisering 

I referensramen beskrevs de fyra konkursprediktionsmodellerna som inkluderas i denna 

studie och vilka nyckeltal som krävdes för att genomföra modellerna. Den process som 

genomfördes för att predicera ett bolags status kan ses i bilaga 4, sid 53. I steg 1 skapas en 

tabell där alla bolag i studien sammanställs tillsammans med bolagets aktuella finansiella 

tillstånd. I tabellerna presenteras först de bolag i konkurs som studerats följt av de friska 

företagen. I steg 2 förs siffror in i tabellen från årsredovisningen. Dessa siffror var grunden 

för att möjliggöra uträkningen av nyckeltalen i steg 3. I början på steg 3 skrivs det högst upp i 

högra hörnet om bolaget var i konkurs eller ej. Det som skrivs in här påverkar de följande 
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stegen och var viktigt att det var korrekt i enlighet med bolagets status. I steg 4 räknades 

variablerna för alla modeller fram automatiskt utifrån siffrorna som var inmatade från steg 3. 

 

När nyckeltalen från ett bolags årsredovisning hade samlats in och gett ett värde till 

ekvationerna, skulle de sedan föras in i varje formel. Detta görs i steg 5. Till exempel blir X5 

i Ohlsons fall årets resultat delat på de totala tillgångarna. När alla nyckeltalen från 

exempelvis ett friskt bolag fördes in i formeln resulterade det i ett indextal, som i Anghels 

(2002) fall kunde det exempelvis bli 2,10 (A=2,10). Detta betydde att bolaget är i “god” 

ekonomi och inte riskerade att gå i konkurs inom det kommande året, eftersom indextalet A 

var större än 2,05 (A ≥ 2,05). Bolaget antas inte ha gått i konkurs 2016 och tillhör därför 

urval beta. Därav gick det att utläsa att Anghels modell för konkursprediktion fungerade 

korrekt. Däremot om bolaget hade satts i konkurs år 2016 (urval alpha), betydde det att 

modellen inte fungerade korrekt och gav ett resultat som inte stämde överens med 

verkligheten. Detta var hur samtliga modeller avlästes i studien, där hänsyn alltid togs till 

gränsvärdena och utifrån bolagets ekonomiska situation i dagsläget. Vidare testades bolaget 

med de andra tre konkursprediktionsmodellerna för att undersöka vilken som genererar högst 

träffsäkerhet, detta gjordes med samtliga 80 bolag.  

 

Formeln för Altmans Altmans Z”-score som tillämpades var:  

Z'' = 6.56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

 

Formeln för Ohlsons prediktionsmodell som tillämpades var: 

P = -1,32 -0,407X1 + 6,03X2 -1,43X3 + 0,076X4 - 2,37X5 - 1,83X6 + 0,285X7 – 

1,72X8 - 0,521X9 

 

Formeln för Anghels prediktionsmodell som tillämpades var: 

A = 5,676 + 6,3718X1 + 5,3932X2 − 5,1427X3 − 0,0105X4 

 

Formeln för Skogsviks prediktionsmodell som tillämpades var: 

V = −1,49 – 4,28X1 + 22,64X2 + 1,59X3 – 4,46X4 + 0,18X5 

 

Utifrån de gränsvärden för respektive modell producerades ett ja, nej eller gråzon. Resultatet 

fördes sedan in i tabeller som representerar steg 6. I steg 6 sammanställs alla modeller och 

alla företags resultat samlas. För Altmans och Anghels modell har även resultatet utan 
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gråzonen sammanställts. Eftersom träffsäkerhet var det som denna studie utgick ifrån att 

studera så kom ett svar som inte var korrekt att bli klassad som fel, detta inkluderade bolag 

inom den gråa zonen. I följande bilaga (5) presenteras alla företags nyckeltal i respektive 

tabeller. I denna studie härledes inte variablerna i de fyra modellerna utan dessa modeller 

tillämpades i sin helhet. Exempelvis förklarades inte hur Altman fick fram sina kritiska 

värden till sin formel eller hur variabeln 3,26 framkom. Detta då gruppen upplevde det som 

irrelevant till studiens syfte och frågeställning.   

 

För att gruppen ska studera modellerna i studien krävdes ett ”facit i hand”, med det menas att 

bolagets ekonomiska situation fanns tillgängligt år 2016 om exempelvis modellen hade 

använts 2015. Skulle modellerna användas i nutid för att predicera ett företags förmåga att 

överleva finns det inget ”facit i hand” eftersom år 2018 inte har inträffat. Därför går det inte i 

studien att använda årsredovisning från år 2017 för att predicera bolagets överlevnad.  

3.6 Trovärdighet 

Huruvida en uppsats är trovärdig eller inte kan enligt Bryman och Bell (2013) besvaras med 

några huvudfrågor inom forskningsteori. Två av dessa är validitet och reliabilitet där validitet 

beskriver hur pass bra ett mått mäter det som ska mätas och reliabiliteten att måttet är 

pålitligt. Validitet och reliabilitet bedömer tillsammans hur bra den information som samlats 

in är. I ett sammanhang är validitetens syfte att mäta det som är väsentligt och reliabilitetens 

att måttet är pålitligt, d.v.s. att den ska kunna mäta och kunna få samma resultat en andra 

gång.  

 

Reliabiliteten ansågs av gruppen som hög i denna uppsats då studien använt sig av samma 

ekvationer vid samtliga försök för de bestämda nyckeltal som varje ekvation har. 

Uppbyggnaden av ekvationerna kan dock argumenteras för att vara svårtolkade eftersom de 

vetenskapliga artiklarna är skrivna med avancerad engelska, vilket i sin tur kan få en grupp 

med sämre engelska kunskaper att tolka t.ex. ett nyckeltal inkorrekt. Detta skulle kunna få 

gruppen att använda dessa olika jämfört med en annan forskningsgrupp, vilket skulle påverka 

reliabiliteten. Studien utgick ifrån att ekvationerna användes korrekt då flera studier om 

modellerna har lästs och jämförts för att säkerställa att nyckeltal tolkats korrekt. Därav 

fastställdes att reliabiliteten i uppsatsen ansågs som hög. I denna studie dokumenterades även 

de siffror som användes för att öka trovärdigheten samt att möjliggöra en upprepning av 
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studien för att förstärka resultatet. Gruppen beskrev också noggrant hur tillvägagångsättet har 

varit vid urval och datainsamling för att möjliggöra att en annan forskare kan komma fram till 

samma resultat.  

 

De data som samlats in för bolag inom bygg- och designbranschen representerar 

både företag som gått i konkurs och de som inte har begärt konkurs. Dessa bolag har valts ut 

utifrån europeiska kommissionens (2003) definition av små och medelstora företag och är 

alla onoterade samt svenska. Enligt Bryman och Bell (2013) höjs validiteten i en studie 

genom att välja ett urval inom ett visst intervall, vilket denna studie har gjort.  

 

Nyckeltalen som användes i de fyra konkursprognostiseringmodellerna togs från företagens 

egna årsredovisningar. Dessa kom direkt från de enskilda bolagen och har kontrollerats av en 

extern revisor samt godkänts av Bolagsverket. Det ansågs därför antas att validiteten är hög 

då siffrorna i årsredovisningarna som tillämpades bygger på de lagar, regler och normer som 

finns för svensk redovisning. Validiteten höjdes dessutom av att ekvationerna som baserats 

på tidigare studier (Anghel, 2002; Altman, 1968; Ohlson, 1980 & Skogsvik, 1990) står för 

vilka beräkningar som gjordes och hindrade personliga åsikter från att påverka resultatet 

(Creswell, 2009).  

3.7 Källkritik 

I flera vetenskapliga artiklar t.ex. Skogsviks (1990) och Ohlson (1980) ifrågasätts att inte hela 

populationen använts i en studie. Denna studie studerade dock ett större antal bolag inom 

bygg- och designbranschen i jämförelse med Charitou, et al (2004) där 51 bolag undersöktes. 

Studien utgick från Bryman och Bell (2013) i de metodval som gjordes i studien. Detta 

betyder att studien genomfördes utifrån en sammanställd och transparent sammanfattning av 

den kvantitativa forskningsmetoden.  

 

Det som beskrevs i referensramen härstammade från forskarnas originaltexter vilket gav hög 

tillförlitlighet. Det kan dock förekomma fel i texten eller alternativt tryckfel i källorna.  

Självklart finns det ovisshet kring att information och data inte är säker; den mänskliga 

faktorn är exempel på en riskfaktor. Med andra ord kan forskare ha skrivit fel i sina studier, 

enskild anställd på Bolagsverket genomförde en felregistrering eller en revisor som har gjort 

fel i årsredovisningen. Denna risk finns dock alltid oavsett vilken källa som tillämpas.  
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3.8 Metodkritik 

Studien avsåg att undersöka vilken av de fyra valda konkursprediktionsmodellerna som var 

mest trovärdig. Detta innebar att andra modeller uteslutits samt att andra statistiska metoder 

inte togs upp. Det kan betyda att en mindre använd prediktionsmodell kanske var bättre men 

undersöktes ej.   

 

Det går att kritisera valet av studiens urval. Då en kvantitativ studie genomfördes kan det 

anses att användningen av endast 80 bolag var för litet. För att få ett bättre och mer träffsäkert 

resultat kan fler bolag ha inkluderats i studien. Problemet var att det inte finns tillräckligt med 

bolag som passar in i studiens avgränsningar inom den valda tidsperioden. Att inkludera 

bolag under åren 2010-2013 ansågs vara alltför nära den globala finanskrisen och medvetna 

val togs för att undvika krisens effekter på urvalet av bolag. Kritik kan riktas mot 

användningen av årsredovisningar som data i studien. Någon med ett intresse av att ljuga kan 

göra det i årsredovisningen genom att förvränga siffror och nyckeltal. Detta kan ge en 

missvisande bild av företagets välstånd.  
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4. Resultat & Analys  

I detta kapitel presenteras resultatet. Först redovisar vi resultatet för hela urvalet därefter presenteras resultatet 

för varje prediktionsmodell enskilt.   

4.1 Prediktioner för hela urvalet 

För alla 80 bolag ser vi att Skogsviks modell har flest antal korrekta prediktioner med 57 

korrekta och 23 felklassificeringar. Ohlsons modell fick en korrekt klassificering på 56 

företag med 24 felklassificeringar. Sedan fick Anghel 44 korrekta klassificeringar, 25 företag 

är i gråzonen och 11 är felklassificeringar. Sist fick Altmans modell som klassificerade 54 

bolag korrekt, 14 i gråzonen och 12 bolag fel.   

 

Figur 2: Urvalets totala resultat i diagram. 

 

Egen bearbetning. 
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Procentuellt har Skogsvik en träffsäkerhet på 71,25 procent följt av Ohlson med 70 procent 

träffsäkerhet för hela urvalet. Anghel har endast 55 procent träffsäkerhet om företagen som 

hamnar i gråzonen inkluderas. Om bolagen som är i gråzonen exkluderas adderas ytterligare 

25 procent och det innebär en sammanlagd träffsäkerhet på 80 procent för Anghels modell. 

För Altmans modell är träffsäkerheten 67,50 procent och om gråzonen exkluderas adderas 

ytterligare 14,32 procent till totalt 81,82 procent träffsäkerhet. Om företaget hamnar i en 

gråzon producerar Anghels och Altmans modell inget svar på om bolaget ska gå i konkurs 

eller är friskt vilket påverkar träffsäkerheten negativt. Eftersom inget svar finns kan en 

slutsats inte dras av bolagen som befinner sig i gråzonen, dock får Anghel enskilt utan 

gråzonen 80 procent träffsäkerhet som är betydligt högre än det tidigare på 55 procent. Därav 

går det att argumentera för att om en intressent bedömer de fall utan gråzon får han en 

träffsäkerhet som är betydligt högre än det tidigare på 55 procent.  

Tabell 5 Urvalets totala resultat 

 

Egen bearbetning. 
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4.2 Altman 

Altmans modell resulterade i en träffsäkerhet på 62,50 procent för urval alpha och 75,76 

procent om gråzonen exkluderas. Modellen lyckades att korrekt predicera en konkurs för 25 

företag av de 40 i urval alpha där sju bolag hamnar i gråzonen. För urval beta producerade 

modellen en träffsäkerhet på 72,50 procent och 87,88 procent om gråzonen exkluderas. 29 

bolag klassificerade korrekt av de 40 i urvalet där sju bolag är i gråzonen.  

Tabell 6 Altmans resultat från urval alpha och beta. 

 

Egen bearbetning. 
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4.3 Ohlson 

Ohlsons modell resulterade i en träffsäkerhet på 85 procent för urval alpha. Modellen 

lyckades att korrekt predicera en konkurs för 34 företag av de 40 i urval. För urval beta 

producerade modellen en träffsäkerhet på 55 procent. 22 bolag klassificerade korrekt av de 40 

i urvalet.  

Tabell 7 Ohlsons resultat från urval alpha och beta. 

 

Egen bearbetning. 

 

Ohlsons ursprungliga studie fick ett resultat på 92 procent som är högre än denna studies 

träffsäkerhet på 70 procent för båda urvalen totalt. Dock fick urval alpha enskilt en 

träffsäkerhet på 85 procent som är betydligt närmare Ohlsons ursprungliga resultat. När urval 

beta undersöktes minskade träffsäkerhet markant med 30 procent vilket medför att 

trovärdigheten över modellen ifrågasätts. Dock fick vår studie ett resultat som är 20 procent 

lägre än ursprungsstudien vilket kan tyda på att val av bransch spelat en viktig roll i 

träffsäkerheten.  
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4.4 Anghel 

Anghels modell resulterade i en träffsäkerhet på 65 procent för urval alpha och 78,79 procent 

om gråzonen exkluderas. Modellen lyckades att korrekt predicera en konkurs för 26 företag 

av de 40 i urvalet där 7 bolag hamnar i gråzonen. För urval beta producerade modellen en 

träffsäkerhet på 45 procent och 81,82 procent om gråzonen exkluderas. 18 bolag 

klassificerades korrekt av de 40 i urvalet där 18 bolag är i gråzonen.  

Tabell 8 Anghels resultat från urval alpha och beta. 

 

 

Egen bearbetning. 

 

Anghels modell är utvecklad för att tillämpas i 12 olika branscher. Detta reflekteras i 

nyckeltalen som används i formeln då inga är direkt fokuserade utan mer allmänna för bolag. 

Det här medför att modellen är väldigt anpassningsbar i vilken bransch den kan användas i. 

Anghels modell bör därför kunna användas i bygg- och designbranschen. Anghels 

ursprungliga resultat på 97,8 procent träffsäkerhet är långt från studiens resultat på totalt 55 

procent för båda urvalen. Dock är denna studies träffsäkerhet mer i linje med resultatet som 

Crăciun et. al (2013) fick fram på 63 procent. Eftersom gråzonen inte bidrar med ett konkret 

svar så kan företag som hamnat där exkluderas för att ge en intressent ett konkret svar. 

Konsekvensen blir att träffsäkerheten höjs till 80 procent och kommer närmare i linje med 

Anghels egna resultat på 97,8 procent. 
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4.5 Skogsvik 

Skogsviks modell resulterade i en träffsäkerhet på 57,50 procent för urval alpha. Modellen 

lyckades att korrekt predicera en konkurs för 23 företag av de 40 i urvalet. För urval beta 

producerade modellen en träffsäkerhet på 85 procent. 34 bolag klassificerade korrekt av de 40 

i urvalet.  

Tabell 9 Skogsviks resultat från urval alpha och beta. 

 

Egen bearbetning. 

 

Skogsviks modell står ut som den enda svenska modellen i studien och resultatet reflekterar 

detta. Skogsviks modell är utvecklad i Sverige på svenska företag och redovisningsprinciper. 

Detta gjorde att modellen redan från början var lämpad för studien då endast svenska företag 

undersöktes och bidrog i slutändan till en total träffsäkerhet på 71,25 procent, dock fick urval 

beta enskilt en träffsäkerhet på 85 procent. När urval alpha undersöktes minskade 

träffsäkerhet markant med 27,5 procent vilket medför att trovärdigheten över modellen 

ifrågasätts. Skogsvik (1990) drog slutsatsen att hans modell fungerade bäst för att förutspå en 

konkurs tre år innan det skedde. I denna studie predikterar hans modell endast ett år framåt i 

tiden vilket kan påverka träffsäkerheten negativt.   
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4.6 Jämförelse av modellerna 

De största skillnaderna mellan de fyra modellerna är de nyckeltal som inkluderas i varje 

modell. Den modell som har störst antal variabler i sin formel är Ohlsons modell för 

konkursprediktion. I modellen finns det nio variabler vilket är betydligt fler än de andra tre 

modellerna som innehåller fyra till fem stycken. Formeln inkluderar ovanliga variabler som 

är unika för just Ohlsons studie. T.ex. inkluderas en variabel som berättar om de totala 

skulderna överstiger de totala tillgångarna. Ohlsons modell inkluderar även hur årets resultat 

de senaste två åren varit. Dessa variabler är exempel på vad som separerar modellen från de 

andra modellerna som i denna uppsats studeras. Appiah & Abor (2009) skriver att fler 

nyckeltal i en konkursprediktionsformel bör generera högre träffsäkerhet än att endast 

använda ett fåtal. Detta påstående stämmer överens med studiens resultat då Ohlsons modell 

fick högre träffsäkerhet än Altmans och Anghels som båda har färre nyckeltal än Ohlsons 

modell.   

 

Studien av Talebnia et. al (2016) som jämförde Ohlsons metod med Altmans menade att 

Altmans metod är mer träffsäker. Den slutsatsen de drog var att Altmans modell hade 17 

procent högre träffsäkerhet. Detta resultat kan jämföras med denna studie, där Altmans 

modell fick ett resultat som var 2,5 procent lägre än Ohlsons. Detta resultat är mycket likt 

Boritz et al. (2007) undersökning som drog slutsatsen att Ohlsons modell är 2 procent bättre 

än Altmans.  

 

Altman har mellan beta och alpha urvalen en träffsäkerhetsdifferens på 10 procent enheter 

mellan 62,5 procent och 72,5 procent där gråzonen inkluderas. Ohlsons differens ligger på 30 

procent enheter som löper mellan 55 procent och 85 procent, där den senare siffran även är 

högst av alla modeller som använts i studien. Siffrorna visar att Ohlsons modell är väldigt 

ojämn i förhållande till Altmans modell då Ohlson predicerar väl i alpha urvalet men sänker 

träffsäkerheten markant i beta urvalet. I hela urvalet är Altmans träffsäkerhet 67,5 procent 

och Ohlsons 70 procent, vilket inte skiljer sig mycket från varandra. Det Altman bidrar med 

är en mer trovärdig modell då differensen är betydligt mindre mellan de olika urvalen än vad 

Ohlson har. 

 

Altman predicerade korrekt på totalt 54 bolag och hade 14 företag i gråzonen. Anghel 

svarade rätt på endast 44 stycken och hade hela 25 stycken bolag i gråzonen vilket tyder på 
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en mer osäker modell. Exkluderas alla bolag i gråzonen har Altman svarat korrekt på 20 

procent fler bolag än Anghel och bibehåller ändå en träffsäkerhet på 81,82 procent vilket är 

högre än Anghels 80 procent. I alpha urvalet hade Anghel en träffsäkerhet på 65 procent med 

gråzonen inkluderad medan Altman hade 62,5 procent. I beta urvalet fick Anghel 45 procent i 

träffsäkerhet, vilket även är det lägsta av alla modeller för urvalet, medan Altman fick 72,5 

procent. Siffrorna visar även här att Altmans modell var överlag mer stabil än Anghels 

mellan de olika urvalen. 

 

Skogsviks modell har högst träffsäkerhet inom urval beta som ligger på 85 procent, vilket är 

högst av alla fyra modellerna för urvalet. Hans träffsäkerhet är dock betydligt mindre i urval 

alpha där träffsäkerheten ligger på 57,5 procent, vilket också är lägst av samtliga modeller. 

Även i Ohlsons modell är differensen väldigt stor mellan urvalen. Skillnaden är dock att 

Skogsviks modell är väldigt säker när den ska förutse framtiden för företag som redan är 

friska och fortsätter överleva. Däremot blir modellen mer osäker när företag mår “mindre 

bra” och förutser sämre än alla andra modeller i studien, om företaget hamnar i konkurs. En 

del av syftet i denna studie är att predicera om ett företag försätts i konkurs, vilket Skogsvik 

modell verkar ha problem med, då den endast presterar i att fastställa att företaget ska 

överleva om ett år. Totalt har Skogsviks modell en träffsäkerhet på 71,50 procent, vilket ger 

modellen högst träffsäkerhet av alla modellerna i studien. Altmans träffsäkerhet ligger 4 

procent under Skogsviks modell men är betydligt jämnare mellan de olika urvalen. 

Exkluderas den gråa zonen producerar Altman en träffsäkerhet som totalt överstiger 

Skogsviks med cirka 10 procent enheter. 

 

I denna studie når ingen av resultatens träffsäkerhet upp till ursprungsstudiernas från Altman, 

Ohlson, Anghel och Skogsviks. Anledningen till detta kan vara, som Liou & Smith (2007) 

skriver, att användning av nyckeltal för konkursprediktion är bristfälligt och mer information 

krävs för att förbättra trovärdigheten.     
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5. Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka vilken konkursprediktionsmodell som tydligast kan 

förvarna om en konkurs inom bygg- och designbranschen. Studien visar att Skogsviks modell 

förvarnar om en konkurs generellt tydligare än Altmans, Anghels och Ohlsons i bygg- och 

designbranschen för båda urvalen sammanlagt. Dock är Ohlsons modell nästan lika träffsäker 

som Skogsviks i att förutsäga en kommande konkurs. Om gråzonerna exkluderas ökar 

träffsäkerheten för både Altmans och Anghels modell avsevärt. Om gråzonerna exkluderas är 

Altmans modell den mest träffsäkra av alla modeller i studien. Om en intressent väljer att 

använda någon av modellerna på ett bolag i bygg- och designbranschen är Altmans modell att 

föredra, om gråzonen exkluderas. I övrigt är Skogsviks modell den med högst träffsäkerhet.  
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6. Reflektioner kring studien 

6.1 Reflektioner 

Crăciun et. al (2013) hade tankar om att Anghels formel hade föråldrade nyckeltal och det 

väcker samma tankar från gruppen i denna studie. Eftersom både deras studie och denna fick 

lägre träffsäkerhet än ursprungsstudien väcks det även tankar om att formeln försämras över 

tid. Vi håller med det Altman (1968) skriver om att konkursprediktionsmodellerna bör 

användas i första hand som vägvisare.  

 

Gruppens bidrag till området är att vi har testat dessa fyra modeller i en bransch där 

konkursprognostisering med hjälp av finansiella nyckeltal är outforskad. Vi presenterar 

Altmans Z”-score modell som kan predicera en konkurs träffsäkrast i bygg- och 

designbranschen om gråzonen exkluderas, annars är det Skogsviks modell att föredra. 

Intressenter till SME i bygg-och design branschen kan använda dessa modeller för att 

predicera bolagets välstånd och agera som vägvisare enligt gruppen.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka orsakerna till konkurser inom bygg- och 

design branschen samt konsekvenserna. Detta för att sedan undersöka vilka nyckeltal det är 

som kan påverka en konkursprediktionsmodell i största grad och en analys av modellernas 

variabler. Det vore intressant att testa modellerna i samma bransch men i andra länder för att 

jämföra lämpligheten av modellerna. Även ett större urval av företag skulle vara intressant att 

studera. Det kan även vara intressant att vidare studera de kvalitativa måtten. Detta då 

prediktionsmodellerna ändras genom åren och genererar olika resultat kan det betyda att 

andra faktorer påverkar när ett företag sätts i konkurs och bör därför inkluderas. Ett annat 

förslag till vidare forskning inom ämnet är att efter en analys av de viktigaste variablerna för 

bygg- och designbranschen skapa en ny modell anpassad till branschen.     
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Bilaga 1  

Konkurser har planat ut från 90-talets början.  
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Bilaga 2 

Antal i konkurser i byggindustrin är störst. 
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Bilaga 3 

 

Steg 1 Alla Bolag 

 

 

Steg 2 Retriever 
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Bilaga 4 

Steg 1 Valt företag 

 

Steg 2 Företagets grund för nyckeltal från årsredovisningen 

  

Steg 3 Utifrån steg 2 räknas modellernas önskade nyckeltal fram 
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Steg 4 Som ger oss siffrorna: 

 

Steg 5 Sedan används nyckeltalen i respektive formel 

 

Steg 6 Resultat av bolagen sammanställs 
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Bilaga 5  

Totala tillgångar 
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Rörelsekapital 
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Balanserade vinstmedel 

 

 

  



55 

 

 

Resultat f. fin. post. 
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Bokfört värde EK 
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Totala skulder 
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Kortfristiga skulder 
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Kortfristiga tillgångar 
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Årets resultat 
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Kassaflöde från operationell verksamhet 
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1 om årets resultat de senaste två åren varit negativ, annars 0 
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1 om totala skulder överstiger totala tillgångar, annars 0 
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Förändring årets resultat 
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Omsättning 
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Kassaflöde 
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Lönsamhet 
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Lånekostnad 
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Varulager 

 

  



70 

 

 

Soliditet 
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Eget kapital föregående år 
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Eget kapital i år 
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Omsättningstillgångar 
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Långfristiga skulder 
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Investeringar 
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Bokslutsdispositoner  
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Avskrivningar 
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Värden 
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Obeskattade reserver 

 

 


