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Sammanfattning 
 
Lagen om företagsrekonstruktion infördes den 1 september 1996 och skulle ersätta den gamla 
ackordslagen. Syftet med den nya lagen var att det skulle bli enklare att rekonstruera 
krisföretag som bedömdes ha utsikter till en framtida lönsam verksamhet. Genom 
rekonstruktionsförfarandet får företaget ett rådrum att arbeta med de ekonomiska problemen 
utan att för tillfället riskera en konkurs. Det har dock visat sig att lagen inte blev den succé 
många hade hoppats på. Sedan införandet fram till 2006 har endast 1507 företag ansökt om att 
bli rekonstruerade. Antalet konkurser under samma period uppgick till 88 262, vilket visar på 
den dåliga genomslagskraft lagen fått.  
 
Trots det dåliga genomslag lagen om företagsrekonstruktion har fått, finns lite forskning på 
området.  De få undersökningar som gjorts har mestadels fokuserat på att kartlägga vilka typer 
av företag som väljer att ansöka om rekonstruktion. Exempelvis vilken organisationsstruktur 
de har, storlek på företaget, hur länge de har varit verksamma och dess geografiska läge.  
 
Genom åren har ett flertal statistiska modeller utvecklats för att kunna predicera en konkurs 
innan den inträffar. Den mest kända och allmänt vedertagna modellen är Z-score, utvecklad 
av Edward I Altman. Vi blev nyfikna på om denna forskning även går att applicera på företag 
som väljer att ansöka om företagsrekonstruktion? Med kunskap om de finansiella 
förutsättningarna, kan kanske fler företag med möjlighet att genomgå en 
företagsrekonstruktion identifieras och eventuellt räddas från en annars oundviklig konkurs.    
 
Denna uppsats syftar till att utifrån en finansiell analys studera skillnader i den ekonomiska 
ställningen hos rekonstruktionsföretag respektive konkursföretag.  
 
Då vi utifrån en stor mängd data vill generalisera resultatet på en hel population har vi använt 
oss av en kvantitativ undersökningsmetod. Vidare har vi använt oss av ett deduktivt 
angreppssätt och skapat en teoretisk bas innan den empiriska studien tagit vid. Den teoretiska 
referensramen behandlar främst teorier kring lagen om företagsrekonstruktion, nyckeltal och 
konkurspredicering. De modeller och nyckeltal vi valt ut, har utifrån tidigare undersökningar 
visat sig bra vid bedömningen av ett företags nuvarande och framtida finansiella ställning.  
 
I undersökningen framkom att de företag som ansöker om företagsrekonstruktion har lika 
dåliga och i vissa avseenden sämre finansiella förutsättningar än de företag som gick direkt i 
konkurs. Även Z-scoremodellen indikerade att rekonstruktionsföretagens finansiella ställning 
var sämre än konkursföretagens. 
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1 Inledning 
 
I detta första kapitel ger vi en kort introduktion till det ämnesområde vi valt att studera. Vi 
vill att denna del ska ge läsaren en inblick i det som utgör bakgrunden till vårt val av ämne, 
problem och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Att starta och driva ett eget företag är för många en dröm. För de allra flest stannar också 
drömmen om ett eget företag vid just en dröm. En bidragande orsak till detta är enligt många 
risken för konkurs och de svåra ekonomiska konsekvenser detta kan få för den enskilda 
personen1.  De senaste 15 åren har antalet konkurser legat mellan 6000 och 22000 per år.  År 
2006 var antalet konkurser nere i 6160 vilket var en minskning med 9 % jämfört med 2005. 2 
Trots denna positiva trend menar vissa bedömare att fler företag skulle kunna räddas undan en 
konkurs. Detta om de i ett tidigare skede fick hjälp med att rekonstruera företaget.3 
 
Ett alternativ till konkurs kan alltså vara att genomföra en företagsrekonstruktion. Vid en 
företagsrekonstruktion kan företag i kris få hjälp med att strukturera om verksamheten. Detta 
kan gälla såväl finansiellt som i sak. Det vill säga att företaget exempelvis kan få hjälp med 
både skuldnedskrivning och affärsidé. Under företagsrekonstruktionen råder ett förbud för 
borgenärerna att försätta gäldenären i konkurs. Detta skydd är till för att ge företaget ett visst 
”andrum” i den redan pressade situationen. Normalt pågår förfarandet i tre månader från det 
att ett företag ansökt om företagsrekonstruktion. Tanken är att samtliga inblandade parter 
(både gäldenär och borgenär) skall vinna på en företagsrekonstruktion.4  
 
Idag är det dock bara en bråkdel av alla konkursföretag som ansöker och genomför en 
företagsrekonstruktion. Mellan 1996 och 2006 var det bara 1,7 % av konkursföretagen som 
ansökte om företagsrekonstruktion.5 Andelen företagsrekonstruktioner är alltså få i 
förhållande till antalet konkurser. Även det faktum att bara en mindre del av de företag som 
rekonstruerar sin verksamhet idag lever och fortsatt är verksamma, visar på att 
rekonstruktionsförfarandet inte lever upp till sitt syfte6.  
 
För att uppmuntra till fler företagsrekonstruktioner har lagstiftaren på senare tid anpassat lagar 
och regler för att företagsrekonstruktion ska bli mer fördelaktigt för alla parter. Exempel på 
detta är bland annat den nya förmånsrättslagen och lönegarantilagen. Resultatet av dessa 
förändringar är lite svårt att uttala sig om efter denna korta tid. Klart är dock att 
förändringarna i förmånsrättslagen inte har medfört någon dramatisk ökning av antalet 
företagsrekonstruktioner.7 
                                                 
1https://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Rapporter/Skilda_Varldar_2005_01.pdf  2007-
04-12, 14:38 
2http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2007/S2007_002_webb.pdf  2007-04-
12, 13:52 
3 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. Hovås: Marie Karlsson-Tuula, 
2006. s.63, 93 
4 Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) 
5 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s.63 
6 Ibid., s. 90-91 
7 Ibid., s. 93 
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Vad finns det då för framtid för lagen om företagsrekonstruktion? Varför väljer vissa företag 
att ansöka om företagsrekonstruktion medan andra går direkt i konkurs. Den slutliga 
anledningen till att ett företag går i konkurs eller ansöker om företagsrekonstruktion är en 
ohållbar finansiell ställning.  Vi frågor oss om de företag som faktiskt ansöker har andra 
ekonomiska förutsättningar och om fler företag med ”rätt” förutsättningar skulle kunna 
rekonstrueras?  
 

1.2 Problemformulering 
 
Kan den finansiella ställningen förklara varför vissa företag ansöker om 
företagsrekonstruktion? 
 

1.3 Syfte 
 
Att utifrån en finansiell analys studera skillnader i den ekonomiska ställningen hos 
rekonstruktionsföretag respektive konkursföretag.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till företag i Stockholms län under åren 2004-2006 
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2 Teoretisk metod 
 
Avsikten med detta avsnitt är att redogöra för det som på ett eller annat sätt satt sin prägel på 
studien. Det rör sig bland annat om vår bakgrund och vårt sätt att se på kunskap men även av 
andra mer medvetna val som påverkat utfallet av arbetet.  
 

2.1 Ämnesval 
 
Vi ville studera ett ämne som kunde vara intressant för både oss och våra läsare. Vår 
målsättning var även att ämnet skulle gå att koppla till den studieinriktning vi valt. Detta för 
att vi genom studien även skulle få möjlighet att testa våra teoretiska kunskaper på ett mer 
praktiskt problem. Då vi som författare inriktar oss mot redovisning och finansiering föll valet 
på ett ämne som berör båda dessa delar av företagsekonomin. Ämnesvalet grundar sig även på 
ett gemensamt intresse för de juridiska aspekter som är starkt sammankopplade med 
företagsdrift.  
 
I ett tidigt skede av vår diskussion kring uppsatsämnen ställde vi oss frågan om det utifrån ett 
företags räkenskaper gick att förutspå en framtida konkurs. Efter en översiktlig 
litteraturgranskning såg vi att det fanns ett flertal forskare som utvecklat statistiska modeller 
till just detta ändamål. De flesta modeller var utvecklade från ett kreditgivarperspektiv, där 
syftet främst var att utifrån finansiella nyckeltal bedöma företags möjligheter att erhålla lån 
från banker och andra kreditinstitutioner. Flera forskare hade dessutom gjort studier på de 
olika modellernas förmåga att predicera konkurser. En studie från 2006 visade att förmågan 
att förutspå en konkurs innan den inträffar var i genomsnitt 84 % för samtliga existerande 
statistiska modeller8.  
 
Detta lockade vårt intresse att vidare undersöka hur det såg ut i svenska förhållanden. 
Statistiken visar att antalet konkurser i Sverige har legat någonstans mellan 6000 och 22 000 
per år under de senaste femton åren9. Rekordåret med 22 000 konkurser kom i kölvattnet av 
den lågkonjunktur Sverige befann sig i år 199210. År 2006 var antalet konkurser nere i 6160, 
vilket enligt ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) är vart 149: e företag, eller 0,7 
procent av de aktiva företagen11. Trots detta finns det få svenska studier om 
konkurspredicering med hjälp av statistiska modeller. I samband med att vi läste om 
konkurser stötte vi på lagen om företagsrekonstruktion. Lagens syfte är att skapa 
förutsättningar för företag som i grunden är lönsamma, men hamnat i betalningssvårigheter, 
att sanera sin verksamhet12. Detta skall i slutändan leda till att minska antalet 
företagskonkurser i Sverige. När vi sökte information kring företagsrekonstruktioner visade 
det sig att det teoretiska området var mycket tunt. Det visade sig även att antalet företag som 

                                                 
8 Aziz Adnan, M., & Dar A. Humayon. ”Predicting corporate bankruptcy: where we stand?”. Corporate 
Governance: The International Journal of Effective Board Performance, 2006, Volume 6, Issue 1, s. 18-33 
9 Folkesson, Enar. Företaget i ekonomisk kris. 6: e rev. uppl. Stockholm: Thomson Fakta AB, 2006, s. 129 
10 Ibid., s. 18 
11http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2007/S2007_002_webb.pd
f  2007-04-12, 13:52 
12 Persson, H. Annina., & Tuula Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger? Haninge: RJS 
Offset i Haninge AB, 2000. s. 11-12 
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ansökt om företagsrekonstruktion var väldigt få i förhållande till antalet 
konkursansökningar13. 
 
Vi frågade oss varför antalet ansökningar om företagsrekonstruktion är så pass få och vad som 
egentligen kännetecknar ett rekonstruktionsföretag. Att identifiera dessa kännetecken skulle 
kanske öppna upp möjligheten till fler företagsrekonstruktioner i framtiden och 
förhoppningsvis lägga en grund för fortsatt forskning inom ämnet. För att studien inte skulle 
bli allt för omfattande valde vi att inrikta oss på de finansiella kännetecknen. Ett företags 
finansiella ställning är också något mer konkret som underlättar jämförelser i större 
populationer. 
 
Utifrån detta uppkom idén att använda statistiska modeller och nyckeltalsanalys för att 
identifiera utmärkande drag hos rekonstruktionsföretagen. Då det idag finns många studier på 
konkurser och konkurspredicering såg vi möjligheten i att applicera denna befintliga 
forskning även på rekonstruktionsföretagen.  
 
Det faktum att vi inte har hittat någon tidigare svensk studie på detta, gjorde vårt val av 
uppsatsämne extra intressant. Det hade varit intressant att även se på andra kännetecken än de 
finansiella, men det får lämnas till en annan studie.  

2.2 Förförståelse 
 
Social bakgrund, praktiska erfarenheter och utbildning är faktorer som speglar hur vi tänker 
och uppfattar olika saker. Vi har fram till vi började med denna studie samlat på oss 
information och kunskap inom en rad olika områden.14 Vi är medvetna om att 
uppsatsprocessen kommer att påverkas av dessa erfarenheter, vilket vi anser vara 
ofrånkomligt. Bryman nämner även att man idag blivit allt mer medveten om att det är 
omöjligt för en forskare att ha en fullständig kontroll över sina värderingar i 
forskningsprocessen15. Att förförståelsen har en inverkan på studien belyser vikten av en kort 
beskrivning av vår bakgrund för läsaren. Detta för att ge läsaren en möjlighet att förstå vad 
våra åsikter och val grundar sig i.  
 
Vi har en relativt likartad social bakgrund då vi växt upp i samma stad och område med 
liknande sociala förutsättningar. Vi känner dessutom varandra bra sen tidigare och delar 
många värderingar. Detta ser vi som både positivt och negativt. Det kan vara positivt i den 
mening att vi har lätt för att samarbeta och strävar åt samma håll. En negativ aspekt kan dock 
vara bristen på perspektiv. Det vill säga att våra åsikter blir för ensidiga och att vi går miste 
om nya infallsvinklar.  
 
Den teoretiska förförståelsen har vi främst inhämtat under vår utbildning på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi studerar båda på civilekonomprogrammet med 
inriktning mot redovisning och finansiering. Inom detta ämnesområde kommer främst den 
kunskap som vi tillgodosett oss inom ämnena redovisning, finansiering och juridik att vara 
tillämpbar. Kurserna inom redovisning och finansiering har bland annat behandlat ett företags 
finansiella ställning och hur denna kan analyseras med exempelvis nyckeltal. Det juridiska 
området har inte studerats lika djupgående men vi anser oss ändå ha grundläggande kunskaper 

                                                 
13 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II.  s. 92 
14 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 25 
15 Bryman, Allen. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2002, s. 37-38 
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inom de juridiska aspekter som denna uppsats berör. Då tänker vi främst på kursen i 
handelsrätt som översiktligt berört konkurser och företagsrekonstruktioner.  
 
Denna förförståelse har varit till stor hjälp när vi valt ut och kritiskt granskat de teorier som vi 
använt i studien. Kunskapen vi haft med oss har också underlättat i den mening att vi snabbt 
har haft möjlighet att sätta oss in i och förstå nya teorier. Det som kan tänkas vara negativt är 
att vi kan ha förutfattade meningar inom de områden som berörs av vår förförståelse. Detta 
kan visa sig överallt i forskningsprocessen. Exempelvis kan utformningen av frågeställningar, 
valet av metod, analysen av data och slutsatserna påverkas av den information som inhämtats 
under utbildningen16. Som vi tidigare nämnt anser vi att det är omöjligt att som forskare vara 
helt värderingsfri och objektiv. Att vi är medvetna om detta fenomen och att vi i våra val hela 
tiden försökt inta en kritisk hållning, tror vi har gjort denna påverkan mindre problematiskt.  

2.3 Kunskapssyn  
 
Kunskapssynen förklarar hur en forskare ser på verkligheten och på vilket sätt denna studeras.  
Hermeneutiken och positivismen är två typer av kunskapssyner med helt olika verklighets- 
och vetbarhetsuppfattningar17. Vi kan och vill inte välja enbart ett av dessa synsätt då vi ser 
många fördelar men även nackdelar med båda kunskapssynerna. Med detta sagt vill vi dock 
påpeka att vi anser oss tillhöra och följa ett synsätt som ligger något närmare hermeneutiken 
än positivismen. Att det väger över något till det hermeneutiska synsättet grundar sig främst i 
synen på objektivitet. Vi anser i motsats till positivismen att det är omöjligt att vara objektiv i 
förhållande till våra värderingar, kunskaper och tidigare erfarenheter. Detta nämner även Maj-
Britt Johansson Lindfors som tillägger att en del hermeneutiker till och med anser att ett 
objektivt förhållningssätt inte är önskvärt18.  
 
Hermeneutiker är alltså generellt av den uppfattningen att förförståelsen har inverkan på 
forskningsprocessen19. Vi är också eniga i att den förförståelse vi tidigare beskrivit 
oundvikligen kommer att påverka oss mer eller mindre under hela arbetets gång. Vi ser dock 
inte detta som ett problem för just denna studie. Detta grundar vi som sagt i uppfattningen att 
forskare, oavsett inriktning, inte kan hålla ett renodlat objektivt förhållningssätt gentemot 
tidigare erhållna kunskaper och erfarenheter. Här vill vi dock poängtera att vårt mål ändå är 
att så långt som möjligt hålla oss objektiva. Med andra ord menar vi att positivisternas 
objektivitet ska vara målsättningen trots att det i praktiken inte är helt möjlighet att 
genomföra. Vi tror helt enkelt att högre objektivitet även bidrar till en högre trovärdighet på 
undersökningen. 
 
En annan anledning till att vi inte kan kalla oss renodlade hermeneutiker är att vi vill förklara 
ett fenomen som sedan ska kunna generaliseras till en hel population. Denna målsättning 
stämmer mer överens med den positivistiska ”förklaringen” som grundar sig i ett stort antal 
empiriska observationer. Den hermeneutiska ”förståelsen” grundar sig istället i ett fåtal 
djupstudier som vi i likhet med positivismen inte anser vara generaliserbara.20  
 

                                                 
16 Bryman, Allen. s. 37-38 
17 Johansson Lindfors, s. 10-11 
18 Ibid., s. 45 
19 Ibid., s. 79 
20 Ibid., s. 44 ff 
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2.4 Perspektiv 
 
Vi har valt att genomföra denna studie ur företagets men även dess intressenters perspektiv. 
Detta då målet är att med hjälp av nyckeltal och statistiska modeller undersöka egenskaper 
och mönster hos rekonstruktionsföretagen. Undersökningen skulle då kunna fungera som ett 
beslutsunderlag för flera intressentgrupper. Det kan exempelvis hjälpa banker, leverantörer 
och tingsrätter att bedöma ett företags chans att leva vidare.  
 
Slutligen skulle undersökningen även kunna fungera som en vägledning för själva företaget i 
kris. Det vill säga om företaget ska satsa på en företagsrekonstruktion och vilka 
förutsättningar man då bör ta hänsyn till.  

2.5 Angreppssätt 
 
Vi anser att syftet med denna studie bäst uppnås genom att ta hänsyn till befintlig teori. Den 
teoretiska basen menar vi underlättar förståelsen av problemet och gör det enklare att rikta in 
sig på det väsentliga.  
 
För att få svar på vår problemställning har vi alltså studerat tidigare forskning och då speciellt 
teorier kring företag i ekonomisk kris. Vi har därefter valt ut den forskning vi anser bäst går 
att relatera till det problem vi valt att studera. I denna studie är det främst forskning kring 
företagsrekonstruktioner, konkurser, nyckeltal och statistiska modeller som varit relevanta att 
utgå ifrån.  
 
Målet med denna studie är inte att skapa nya teorier utan att utveckla redan existerande teori. 
Då forskning kring företagsrekonstruktioner är i det närmaste obefintligt har vi valt att utgå 
ifrån relaterade teorier och då främst konkursforskningen. Vi vill alltså applicera redan 
existerande teori på ett relaterat men i stort sett outforskat område, nämligen 
företagsrekonstruktioner. Denna studie präglas följaktligen av ett deduktivt angreppssätt 
vilket är vanligt i en kvantitativ undersökning.21. 

2.6 Undersökningsmetod 
 
Vi har valt att använda en kvantitativ metod i denna uppsats. En kvantitativ metod anser vi ger 
det bästa resultatet utifrån det mål vi har med studien. Det vill säga att ur en stor mängd data 
generalisera resultatet på en hel population.  
 
Denna undersökning går alltså inte ut på att studera enskilda fall av konkurser och 
företagsrekonstruktioner. Vår avsikt är istället att utifrån standardiserade data i form av 
finansiella nyckeltal, urskilja generella mönster och egenskaper hos de studerade 
populationerna. Att en kvantitativ metod passar denna typ av undersökning diskuterar även 
Bryman. Han menar att generalisering av data till en relevant population kännetecknar just 
kvantitativa forskare22. 
 
De nackdelar vi främst kan se med den valda metoden är att vi har svårt att uppnå den djupare 
förståelse som en kvalitativ metod kan bidra med. En djupare förståelse för varje företags 

                                                 
21 Bryman, Allen. s. 22 
22 Ibid., s. 273 
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specifika situation hade självklart varit ett intressant inslag i studien. Som vi tidigare nämnt 
har vi dock fått avstå från detta, då vårt mål är att identifiera egenskaper hos en hel 
population. Denna målsättning tror vi skulle vara väldigt svår att uppnå med en kvalitativ 
metod. 

2.7 Teoriinsamling  
 
För att samla in data till problembakgrund och teori har vi använt oss av de sökmotorer som 
går att nå genom Umeå universitets bibliotek. De mest använda sökvägarna har varit 
sökmotorn Album för litteratur och databaserna Emarald och Business Source Premier för 
artiklar. Vi har även använt sökmotorer på Internet, exempelvis Google, för att hitta 
information från myndigheter och andra organisationer som behandlat detta ämne.  
 
Vi har använt en mängd olika sökord för att hitta relevant information på Internet och genom 
sökmotorerna på Umeå universitet. De vanligaste har dock varit: företagsrekonstruktion, 
konkurs, nyckeltal, konkurspredicering, ekonomisk kris, corporate turn around, financial 
distress, financial ratio och Z-score.  

2.8 Val av teorier 
 
Vid vårt sökande av information upptäckte vi att det teoretiska området kring 
företagsrekonstruktioner är väldigt smalt. De få undersökningar som finns har främst 
undersökt vilket genomslag den nya lagen om företagsrekonstruktion har fått. Det vi saknar är 
en mer djupgående forskning om varför vissa företag på obestånd väljer att ansöka om 
företagsrekonstruktion istället för konkurs. Avsaknaden av forskning inom detta område 
bidrar om inte annat till vi finner en plats för vår undersökning. Ett exempel på hur lite 
information det finns kring företagsrekonstruktioner är att det idag saknas ett rikstäckande 
register. Det finns alltså idag, tio år efter lagens inträde, ingen heltäckande information om 
vilka företag som ansökt och genomfört en företagsrekonstruktion.  
 
De teorier och fakta vi valt använda i undersökningen, tycker vi uppfyller de mål vi hade med 
denna del av studien. Målet var som vi tidigare nämnt att lägga en teoretisk grund där vår 
undersökning sedan kan ta vid. Förhoppningsvis kan studien bidra till att utveckla den redan 
existerande teorin. Den begränsade tillgången till forskning inom detta område har vi löst 
genom att ta hjälp av närbesläktad forskning. Då tänker vi främst på konkursforskningen som 
behandlats av många forskare genom åren. Det är främst från denna forskning vi hämtat de 
modeller och nyckeltal som undersökningen grundar sig i. De modeller och nyckeltal vi valt 
ut, har utifrån tidigare undersökningar visat sig bra vid bedömningen av ett företags 
nuvarande och framtida finansiella ställning. Då både konkurs och företagsrekonstruktion 
grundar sig i en dålig finansiell ställning för ett företag, anser vi att bedömningsmetoder för 
konkursföretag är applicerbara även i denna undersökning.    
 
Vi börjar teorikapitlet med att kortfattat beskriva vad en ekonomisk kris är och vad det 
innebär för företaget. Lagen om företagsrekonstruktioner tas sen upp lite mer ingående för att 
klargöra vad lagen går ut på men även beskriva det praktiska förfarandet och dess 
konsekvenser för företaget. Den avslutande delen av kapitlet behandlar de modeller och 
nyckeltal som kan användas vid en bedömning av ett företags finansiella ställning.  
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2.9 Källkritik mot sekundärkällor 
 
Vid valet av de sekundära källorna har vi tagit ställning till följande förhållanden: ursprung, 
empirisk grund och aktualitet.23  

2.9.1 Ursprung 
 
Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av ursprungskällan, men har i 
vissa fall varit tvungna att acceptera andrahandsinformation. Detta då vissa vetenskapliga 
artiklar inte har gått att finna i de databaser vi har haft tillgång till. Vi anser inte att detta 
borde vara något stort problem då vetenskapliga artiklar genomgår kritisk granskning innan 
de publiceras. De böcker vi använt oss av är i de flesta fall skrivna av inflytelserika forskare 
inom området. Detta ser vi som ett bevis på att teorierna är allmänt vedertagna och har hög 
trovärdighet, trots att de inte granskats lika utförligt som de vetenskapliga artiklarna. En stor 
del av litteraturen är dessutom grundad på fakta, som exempelvis böcker om nyckeltal och 
statistik. Denna typ av litteratur ser vi som högst tillförlitlig då de endast beskriver vedertagna 
teorier och lämnar lite rum för egna tolkningar. 

2.9.2 Empirisk grund 
 
Det faktum att några av de källor vi använt har baserat sina resonemang på andras forskning 
kan ses som ett problem. Trots att dessa författare inte själva svarat för den empiriska 
grunden, anser vi ändå att våra källor är tillförlitliga. Detta grundar dels vi på resonemanget 
ovan om att de vetenskapliga artiklarna blivit kritiskt granskade och dels på att många teorier 
är svåra att förvanska då de är allmänt vedertagna och lämnar litet utrymme för tolkningar. 

2.9.3 Aktualitet 
 
Vi har försökt använda oss av så aktuell och relevant information som möjligt i denna studie. 
Med detta menar vi att information som kanske varit relevant men inte aktuell och vice versa, 
har sållats bort. Några av våra viktigaste källor är dock relativt gamla. Vi har valt att använda 
oss av denna information då teorierna bygger på äldre studier som senare har visat sig bli 
klassiska verk inom området. Detta tyder på att de äldre teorierna fortfarande är värdefulla 
och fyller sin funktion i dagens forskning. 
 

                                                 
23 Johansson Lindfors, s. 88-89 
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3 EKONOMISK KRIS – FÖRETAGSREKONSTRUKTION – 
FINANSIELL ANALYS 
 
I denna del behandlar och diskuterar vi de teorier som ligger till grund för vår studie. Vi 
börjar med att behandla ekonomisk kris i allmänhet för att sen fördjupa oss lite i kärnan för 
denna studie, nämligen företagsrekonstruktioner.  Den andra halvan av teorikapitlet går 
igenom de nyckeltal och den konkursprediceringsmodell som senare används i 
undersökningen. Syftet med dessa analysverktyg är, som framgår av problemställningen, att 
identifiera de finansiella skillnader som eventuellt finns mellan konkurs- och 
rekonstruktionsföretag.   

3.1 Företag i ekonomisk kris 
 
En ekonomisk kris i ett företag kan gestalta sig på flera olika sätt. Det kan vara allt ifrån 
tillfälliga likviditetsproblem till mer allvarliga problem med att få verksamheten lönsam. Det 
första kan kanske lösas enkelt med ett kort banklån medan det andra kan kräva en total 
genomgång av verksamheten och i värsta fall en konkurs. Att identifiera problemet är således 
av väsentlig betydelse för ett företag. Genom att ta reda på vilka problem som är orsaken till 
krisen får företaget möjlighet att ta ställning till vilka åtgärder som kan bli aktuella. Folkesson 
delar upp problemen i två huvudsakliga områden: betalningsproblem och balansproblem.24  

3.1.1 Betalningsproblem 
 
Betalningsproblem uppstår då ett företag inte har tillräckligt med likvida medel för att betala 
en skuld som förfaller till betalning. Betalningsproblemen kan vara av varierande karaktär och 
få olika konsekvenser beroende på hur allvarliga de är.  Är oförmågan att betala en skuld 
endast tillfällig brukar man tala om att företaget är illikvid. I en sådan situation kan företaget 
drabbas av utgifter för dröjsmålsränta och eventuellt inkassokrav och utmätning. Ett problem 
av detta slag bör sannolikt inte leda till konkurs men kan, om de är tillräckligt allvarliga, vara 
ett skäl för att ansöka om företagsrekonstruktion.25  
 
Är betalningsproblemen av allvarligare karaktär och oförmågan att betala skulder inte endast 
är tillfällig är företaget insolvent, eller som man brukar uttrycka det, på obestånd.  
Definitionen av obestånd enligt 1 kap 2 § 2st konkurslagen lyder: ” 
 
Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att 
denna förmåga inte är endast tillfällig.”26 
 
För att avgöra om ett företag är illikvid eller på obestånd måste en prognos över företagets 
framtida betalningsförmåga genomföras. I prognosen tar man exempelvis hänsyn till upplupna 
intäkter och förutbetalda kostnader som kan påverka betalningsförmågan positivt på sikt. 
Även affärsplanen och företagets framtida utvecklingsmöjligheter på marknaden tas i 
beaktning. Visar det sig ändå att företaget med största sannolikhet inte kommer att kunna 
betala sina skulder sett ur ett längre tidsperspektiv, kan ett konkursförfarande vara att vänta.27  
                                                 
24 Folkesson, Enar. s. 20 
25 Ibid., s. 20-27 
26 Konkurslagen (1987:672) 
27 Folkesson, Enar. s. 20-27 
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3.1.2 Balansproblem 
 
Balansproblem uppstår då skulderna överstiger tillgångarna i ett företag, vilket brukas kallas 
för insufficiens. Här är av avgörande vikt vilka typer av skulder företaget har. Är skulderna av 
mer långsiktig karaktär behöver inte situationen vara kritisk då företaget kan ha möjlighet att 
inskaffa likvida medel innan skulderna förfallit till betalning.28 I obeståndsrätten regleras 
insufficiens i 13 kap aktiebolagslagen (ABL). I 1 kap 5 § ABL föreskrivs att ett privat 
aktiebolag skall ha ett aktiekapital som uppgår till minst 100 000 kronor och för ett publikt 
aktiebolag gäller 500 000 kronor enligt 14 §. Avsikten med dessa regler är att aktiekapitalet 
skall utgöra en buffert för de skulder bolaget åtar sig och på så sätt fungera som ett skydd för 
fordringsägarna. Enligt 25 kap 13-20 § § ABL kan ett aktiebolag tvångslikvideras om mer än 
hälften av aktiekapitalet är förbrukat.29   

3.1.3 Historik om ekonomiska problem och konkurser för företag i Sverige 
 
Under 2006 blev 6160 företagskonkurser beslutade av Sveriges tingsrätter. Av de 917 568 
företagen som var aktiva under 2006 gick 0,7 % i konkurs under året, vilket motsvarar vart 
149: e företag. Detta kan jämföras med rekordåret 1992 då hela 21 197 företag gick i konkurs. 
Antalet konkurser ligger nu på en lika låg nivå som i slutet på 80-talet och antalet anställda 
som berörts av konkurser är också rekordlågt. Anställda som berördes av konkurs var under 
2006 13 842 stycken, vilket är det näst lägsta resultatet sedan SCB startade sina mätningar 
1982. Endast år 1988 kan uppvisa ett lägre antal anställda som berörts av konkurs.30 
 
Den nedåtgående konkurstrenden följer i stort den konjunktur Sverige befinner sig i. Frågan 
är bara hur många konkurser vi ska tolerera och hur Sverige ska hålla antalet konkurser nere 
även i en lågkonjunktur. Ett vapen i kampen mot konkurser är lagen om 
företagsrekonstruktion.  
 
Att antalet konkurser minskar skulle kunna tänkas vara entydigt med att allt fler företag 
lyckas rekonstruera sin verksamhet. Detta samband går dock inte att finna då antalet 
konkurser fortfarande är mycket högt i förhållande till antalet företagsrekonstruktioner31. 
Konkursstatistiken har även varierat mycket de senaste 10 åren men antalet 
företagsrekonstruktioner har legat kvar på samma låga nivå32. Lagen om 
företagsrekonstruktion kan alltså inte ta åt sig äran för nedgången av konkurser. Vi delar här 
Marie Karlsson-Tuulas åsikt om att lagen om företagsrekonstruktion varken uppfyller sitt 
syfte eller funktion33. 

3.2 Företagsrekonstruktion  
 
Företag som av en eller annan anledning hamnat i en ekonomisk kris kan med hjälp av lagen 
om företagsrekonstruktion komma på fötter igen. Syftet med denna lag är att rekonstruera 
företag som i grunden är lönsamma och har utsikter till en fortsatt verksamhet. Genom 
rekonstruktionsförfarandet får företaget ett rådrum att arbeta med de ekonomiska problemen 

                                                 
28 Folkesson, Enar. s. 22-27 
29 Aktiebolagslag (2005:551) 
30http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2007/S2007_002_webb.pdf  2007-04-
12, 13:52 
31 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s.63 
32 Ibid.,. s. 29 
33 Ibid., s.62 
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utan att för tillfället riskera en konkurs. Lagen är tillämplig på alla typer av näringsidkare med 
några få undantag. Bestämmelserna gäller exempelvis inte bank och värdepappersföretag samt 
verksamheter där bland annat stat, kommun och landsting har ett bestämmande inflytande. 34 
 
Ansökan om företagsrekonstruktion ska skickas till tingsrätten, vilket får göras av både 
gäldenär och borgenär. En förutsättning för att beslut om företagsrekonstruktion ska 
meddelas, är att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga 
inträder inom kort. Det måste även finnas en skälig anledning till att syftet med 
företagsrekonstruktionen kan uppnås. Det vill säga att företaget har chans att bli lönsamt 
igen.35  Företagets möjlighet till rekonstruktion beror alltså till stor del på hur domstolen 
bedömer företagets framtidsutsikter. En viktig aspekt för företaget är då att de i god tid 
ansöker om att inleda ett rekonstruktionsförfarande. Om krisen har blivit för djup minskar 
företagets möjlighet till rekonstruktion drastiskt och konkurs blir då kanske enda utvägen.36 
 
Praktiskt kan rekonstruktionen genomföras antingen finansiellt, i sak eller kombination av 
dessa. Med en finansiell rekonstruktion menas ofta en ekonomisk uppgörelse med 
borgenärerna medan en rekonstruktion i sak handlar om att förända verksamheten så att den 
blir lönsam även på sikt.37 När rekonstruktionen är beslutad ska rätten utse en rekonstruktör. 
Denna ska utreda gäldenärens ekonomiska situation och tillsammans med gäldenären även 
lägga upp en plan som redovisar hur syftet med rekonstruktionen ska uppnås. 
Rekonstruktören ska ha förtroende hos borgenärerna och den insikt och erfarenhet som 
uppdraget kräver.38  
 
Den kanske viktigaste rättsverkningen av rekonstruktionsbeslutet är dock att gäldenären får 
anstånd med sina förpliktelser gentemot borgenärerna. Detta betyder att eventuella 
konkursansökningar förklaras vilande och att borgenärerna inte kan vidta några andra 
verkställande åtgärder gentemot gäldenären, exempelvis utmätning. Gäldenären får då ett 
andrum och kan driva verksamheten vidare. Beslutsfattandet är dock begränsat då gäldenären 
måste hämta rekonstruktörens samtycke i vissa viktigare rättshandlingar.39 När syftet är 
uppnått eller när det står klart att rekonstruktionen inte kan genomföras skall 
företagsrekonstruktionen upphöra. Utgångspunkten är dock att en företagsrekonstruktion ska 
vara avslutad inom tre månader men rätten har möjlighet att förlänga tiden tre månader upp 
till ett år.40 

3.2.1 Ackord 
 
Företagsrekonstruktioner kan i princip genomföras utan att borgenärerna blir berörda. Den 
finansiella rekonstruktionen kan exempelvis lösas med ett aktieägartillskott eller en 
nyemission. Det är dock vanligt att förhållandet mellan gäldenär och borgenär klargörs med 
antingen underhandsuppgörelser eller offentliga ackordsförhandlingar. Ackordsförfarandet 
blir vid en företagsrekonstruktion då ett eget särskilt förfarande. 41  
 

                                                 
34 Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) 
35 Ibid. 
36 Persson, H. Annina & Tuula M. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger? s. 27 
37 Ibid. 
38 Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) 
39 Folkesson, Enar. s. 136 - 138 
40 Ibid., s. 141 
41 Ibid., s. 132-135 
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Ett ackord är en ekonomisk överenskommelse mellan företaget i ekonomisk kris och 
företagets fordringsägare. Ackord kan delas in i huvudgrupperna frivilliga ackord och 
tvångsackord. De frivilliga ackorden brukar även gå under namnet underhandsackord medan 
tvångsackord kallas offentliga ackord. Underhandsackorden saknar helt lagstiftning och 
bygger istället på avtalslagens principer om avtalsfrihet.42 
 
När gäldenären och borgenären inte har möjlighet att uppnå en frivillig överenskommelse om 
en nedsättning av fordringsbeloppen, kan ett offentligt ackord tvinga fram en ekonomisk 
uppgörelse. På begäran av gäldenären kan alltså rätten besluta om en ackordsförhandling ska 
inledas.43 Tanken med ett offentligt ackord och en förutsättning för att det ska kunna 
genomföras är att alla likaberättigade borgenärer ska få lika rätt och minst 25 % av 
fordringen.44 

3.2.2 Fakta och historik 
 
Lagen om företagsrekonstruktion infördes år 1996 och fram till 2006 har det kommit in 
sammanlagt 1507 ansökningar om företagsrekonstruktion. Detta måste anses vara väldigt lågt 
då antalet konkurser under samma period uppgick till 88 262. Antalet ansökningar om 
företagsrekonstruktion uppgick alltså bara till 1,71 % av den totala mängden konkurser.45   
 
Denna tabell visar antalet företagsrekonstruktioner i förhållande till konkurser fram till 7 
december, 2006. 

 
ÅR Antalet konkurser Antalet ansökningar   % 
   om företagsrekonstruktion  
 
1996 11315  132    
1997 10435  191 
1998 8799  136 
1999 6645  109   
2000 7207  111 
2001 7883  138   
2002 8323  172 
2003 8624  127 
2004 8051  138 
2005 7208  135 
2006 3772  118 (Dec. 2006) 
SUMMA  88262  1507   1,71 % 
 
Tabell 1: Antalet företagsrekonstruktioner i förhållande till antalet konkurser mellan åren 
1996 och 2006.46  
 
Marie Karlsson-Tuula har genomfört två studier om företagsrekonstruktioner. Vid den 
senaste, som sträckte sig mellan 2002 och 2004, kom hon bland annat fram till att aktiebolag 

                                                 
42 Folkesson, Enar. s. 132-135 
43 Persson, H. Annina & Tuula M. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger? s. 34-35 
44 Ibid., s. 34 
45 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s. 63 
46 Ibid., s. 63 
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var den absolut vanligaste bolagsformen bland ansökningarna. Storleken på aktiekapitalet 
varierade också men den vanligaste storleken med 47,19 % låg mellan 100 000 kr och 
200 000 kr. I övrigt var det en ganska jämn fördelning mellan mellanstora och stora företag. 
Marie Karlsson-Tuula tolkar detta som att lagstiftaren har lyckats fånga företag av olika 
storlekar, vilket också var ett av reformsträvandena. Vidare verkar branschtillhörigheten inte 
spela en avgörande roll vid ansökan om företagsrekonstruktion. Det var endast 
fastighetsbranschen som inte fanns företrädd i denna undersökning.47 
 
Studien visade även att det är väldigt få företagsrekonstruktioner som uppfyller sitt syfte. Bara 
30 % av de rekonstruerade företagen var verksamma vid studiens avslutande och hela 55 % 
företagsrekonstruktionerna avslutades med en direkt konkurs.48 
 
Varför har då inte lagen om företagsrekonstruktion blivit någon succé? Lagen som alltså 
infördes den 1 september 1996 skulle ersätta den gamla ackordslagen. Syftet med den nya 
lagen var att det skulle bli enklare att rekonstruera krisföretag som bedömdes ha utsikter till 
en framtida lönsam verksamhet. Det var många som hoppades att den nya lagen skulle göra 
underverk och vissa gjorde till och med kopplingar till Chapter 11 i Amerikas konkurslag. 49 
Chapter 11 har visat sig fungera bra och bygger på att gäldenären efter avslutat 
rekonstruktionsförfarande ska få en möjlighet att börja om på nytt. I praktiken innebär denna 
lagstiftning att gäldenären ska ha en rätt att misslyckas med sitt företag, ett synsätt som vi i 
Sverige tidigare saknat.50 
 
Det finns många möjliga svar på varför den nya lagen inte uppnått någon framgång. Den 
kanske främsta anledningen är att konkursalternativet i de flesta fall anses vara mer attraktivt 
än rekonstruktionsalternativet. Att företag söker hjälp för sent kan också tänkas vara en 
anledning till att alternativet rekonstruktion i många fall kan uteslutas.51 

3.2.3 Nya förutsättningar  
 
Den 1 januari 2004 genomfördes en förmånsrättsreform som tog bort förmånsrätten för skatter 
och avgifter samt försämrade bankernas förmånsrätt. Staten blev alltså en oprioriterad 
fordringsägare medan bankernas förmånsrätt begränsades till 55 % istället för som tidigare 
100 %.52 Detta skulle tillsammans med den ändring som kom den 1 juni 2005 i 
lönegarantilagen medverka till att företagsrekonstruktioner blev mer attraktiva i förhållande 
till konkursalternativet. Förändringen i lönegarantilagen innebar att de anställdas löner under 
en viss tid kan bli finansierade genom lönegaranti även vid en företagsrekonstruktion och inte 
som tidigare bara vid en konkurs.53  
 
Det har dock förekommit en del kritik mot den nya lagen. Bland annat har institutet för 
tillväxtpolitiska studier ITPS har konstaterat att den nya förmånsrättslagen medfört en hel del 
nackdelar för mindre företag. Detta berör främst företags möjlighet att erhålla krediter när 
bankerna kräver allt mer säkerheter som en följd av den försämrade förmånsrätten.54   

                                                 
47 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s. 74-77 
48 Ibid., s. 90-91 
49 Folkesson, Enar. s. 129 
50 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s. 18-19 
51 Folkesson, Enar. s. 130-136 
52 http://www.ackordscentralen.se/index.php?d=123 2007-04-15, 10:21 
53 Folkesson, Enar. s. 130 - 131 
54 http://www.ackordscentralen.se/index.php?d=123 2007-04-15, 10:21 
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Resultatet av dessa förändringar är lite svårt att uttala sig om efter denna korta tid. Klart är 
dock att förändringarna i förmånsrättslagen inte har medfört någon dramatisk ökning av 
antalet företagsrekonstruktioner.55  

3.3 Allmänt om nyckeltal 
 
Genom den information som presenteras i resultat- och balansräkningen kan den finansiella 
situationen i ett företag analyseras. Denna information kan exempelvis användas till att 
jämföra utvecklingen mellan olika företag. För att skapa en bättre och mer trovärdig bild av 
företagets verksamhet behövs dock relativ information. Det vill säga information som till 
exempel går att jämföra mellan företag av olika storlek.56  
 
Nyckeltal kombinerar olika delar av de ekonomiska rapporterna och skapar ny information 
som lätt går att jämföra mellan företag. Talen ger en mer fullständig och överskådlig bild där 
företagets utveckling och finansiella ställning synliggörs. Nyckeltal beräknas med enkel 
matematik och sätter exempelvis en viss resultatnivå i förhållande till mängden investerat 
kapital.57  
 
Nyckeltalsanalysen kan bidra med viktig information till företagets alla intressenter. Ägare, 
anställda, kunder, leverantörer och långivare har alla olika syften bakom analysen. Detta 
medför att informationen bearbetas och hanteras olika beroende på vad intressenten har för 
mål med informationen. En långivare kanske är mest intresserad av företagets framtida 
betalningsförmåga, medan en konkurrent kanske vill undersöka företagets kostnadsstruktur.58  
 
Vid beräkning av nyckeltal är det även viktigt att de värden som används håller hög kvalité 
och är anpassad till den undersökning som ska genomföras. De rapporter som ligger till grund 
för nyckeltalsberäkningen måste alltså vara uppförda enligt god redovisningssed och i vissa 
fall justerade för extraordinära poster som inte har ett naturligt samband med affärsidén. 59  
Jämförelsestörande poster är alltså något vi kommer att studera lite noggrannare och i vissa 
fall räkna bort. Detta för att analysen inte ska bli missvisande av händelser som inte kan 
kopplas till företagets ordinarie verksamhet. Detta kan exempelvis röra sig om en stor vinst 
från en såld fastighet.  

3.4 De valda nyckeltalen 
 
Det finns tusentals olika nyckeltal som kan användas vid bedömningen av ett företags 
ekonomiska situation. Nyckeltalen kan utifrån vad de är ämnade att mäta delas in under olika 
kategorier. Vi har valt att studera företagen med hjälp av följande kategorier: likviditet, 
lönsamhet, kapitalstruktur och effektivitet.60  
 

                                                 
55 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s. 93 
56 Carlsson, Michael & Ingelse, Mark. Att arbeta med företagsanalys: analysmetoder för att upptäcka 
varningssignaler och styra mot uppställda mål. Malmö: Liber ekonomi, 2004. s. 44 
57 Dennis, Michael. ”Key Financial Ratios For The Credit Department” Business Credit, Nov/Dec 2006, Volume 
108, Issue 10, s. 62 
58 Martikainen, T, Isaksson, A & Nilsson, H. Företagsvärdering med fundamental analys. Lund: 
Studentlitteratur, 2002. s. 130 
59 Carlsson, M. & Ingelse, M. s. 35 
60 Dennis, M. s. 62 
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Vi har utifrån dessa kategorier valt ut de nyckeltal som vi bäst tycker skapar en helhetsbild av 
företagets finansiella ställning. För att försäkra oss om att de valda nyckeltalen är relevanta 
för denna typ av undersökning har vi även tagit hjälp av tidigare forskning inom ämnet.  
 
Andersson tar exempelvis upp nyckeltal som räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget 
kapital och genomsnittlig skuldränta som vanliga vid predicering av konkurser.61 En annan 
studie granskade 53 undersökningar som med nyckeltal hade studerat företag i kris. Syftet 
med studien var att ranka de populäraste nyckeltalen i dessa 53 undersökningar. Förutom de 
ovan nämnda nyckeltalen fanns bland annat balanslikviditet, kasslikviditet, vinstmarginal och 
tillgångarnas omsättningshastighet med bland de mest populära. 62   

3.4.1 Likviditet  
 
Kassalikviditet = Summa omsättningstillgångar – Varulager/Summa kortfristiga skulder  
 
Detta nyckeltal visar hur ett företags betalningsberedskap ser ut på kort sikt. Det vill säga 
företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. En tumregel är att kassalikviditeten bör 
uppgå till 100 % för tillverkande företag medan handelsföretag kan ha en lite lägre 
kassalikviditet. Detta då handelsföretag hinner omsätta varulagret till likvida medel allt 
eftersom skulderna faller till betalning.  Att kassalikviditeten är 100 % betyder lite förenklat 
att företaget kan betala alla sina kortfristiga skulder direkt.63  
 
Nyckeltalet är statiskt och endast en grov indikation på likviditetssituationen i företaget. Det 
visar alltså bara läget vid ett visst tillfälle och tar inte hänsyn till tidsfaktorn. Det kan 
exempelvis vara så att företaget har kundfordringar som förfaller till betalning om två 
månader men leverantörsskulderna förfaller inom 1 månad. I detta fall kan kassalikviditeten 
se bra ut samtidigt som företaget ändå har problem att betala sina kortfristiga skulder. 64 
 
Den finansiella situationen kan alltså inte bedömas enbart utifrån kassalikviditeten men 
nyckeltalet ger ändå en fingervisning om företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Detta är 
viktigt då en låg kassalikviditet kan skada företaget på flera olika sätt. Dels kan ryktet 
försämras vid betalningsproblem och dels kan företagets tvingas till att sälja tillgångar eller ta 
nya dyra lån. 65  

3.4.2 Lönsamhet 
 
Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansiella poster/Summa eget kapital 
 
Räntabilitet på det egna kapitalet visar hur aktieägarnas kapital har förräntats under året. 
Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader ställs i proportion till hur mycket kapital 

                                                 
61 Andersson, Patric. Expertise in credit granting: studies on judgment and decision-making behaviour. 
Stockholm: EFI, 2001. s. 12-13 
62 Hossari, Ghassan. ” A Comprehensive Formal Ranking of the Popularity of Financial Ratios in Multivariate 
Modelling of Corporate Collapse” Journal of American Academy of Business, March 2005, Volume 6, Issue 1, s. 
321-327 
63 Norstedts Juridik AB. BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 2: a uppl. Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2003. s. 98-99 
64 Dambolena, I.G., Shulman, J.M. "A primary rule for detecting bankruptcy: watch the cash", Financial 
Analysts Journal, Sep./Okt. 1988, Voulme 44, Issue 5, s. 74 
65 Norstedts Juridik AB. s. 98-99 
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aktieägarna har bundet i företaget. 66  Talet visar med andra ord vilken avkastning som 
uppnåtts på ägarnas kapital och kan mycket grovt jämföras med den ränta du får på banken.67  
 
Detta lönsamhetsmått ska bedömas utifrån det avkastningskrav aktieägarna har på det 
investerade kapitalet. Räntabiliteten på det egna kapitalet bör vara större än avkastningen på 
en säker placering plus ett risktillägg kopplat till företagsrisken.68  
 
Nyckeltalet ger en bra bild av företagets lönsamhet men även företagets möjlighet till 
självfinansiering. Talet är alltså av största vikt för en balanserad tillväxt och kontrollerad 
soliditet. Räntabiliteten på det egna kapitalet brukar läsas tillsammans med soliditeten 
eftersom utdelning (avkastning) på det egna kapitalet kan ske först när soliditeten är 
tillfredsställande. För att soliditeten ska vara acceptabel även på lång sikt krävs det en god 
avkastning på det egna kapitalet. Om avkastningen på det egna kapitalet inte är tillräcklig kan 
ägarna komma att behöva tillsätta mer kapital för att klara investeringar med bibehållen 
soliditet.69  
 
Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader/Totalt 
kapital 
 
Räntabilitet på totalt kapital relaterar det överskott verksamheten genererar till den totala 
tillgångsmassan. Nyckeltalet mäter alltså hur effektivt alla resurser har utnyttjats för att skapa 
vinst. Talet är ett av de viktigaste för att analysera ett företags tillstånd och affärsidé eftersom 
ingen hänsyn tas till om kapitalet är finansierat med eget eller främmande kapital. Med andra 
ord ger nyckeltalet information om hur väl företaget förräntat det kapital som långivare och 
aktieägare tillsammans ställt till förfogande.70  
 
Faktorer som på kort sikt påverkar nyckeltalet kan sägas vara försäljningsvolymer, 
prisförändringar, kostnadsbesparingar, kapacitetsutnyttjande och kapitalets 
omsättningshastighet.71  
 
Vinstmarginal = Resultat före finansiella poster + Finansiella intäkter/Omsättning 
 
Vinstmarginalen visar hur mycket som finns kvar per omsatt krona när allt är betalt utom 
räntekostnaderna. Det vill säga företagets totala vinst innan finansieringen ska beaktas. Detta 
överskott ska vara tillräckligt för att betala räntorna och i slutändan ge vinst.  
 
Du Pont-modellen kopplar samman vinstmarginalen med kapitalomsättningshastigheten 
eftersom de tillsammans till stor del förklarar företagets operativa lönsamhet och valda 
strategi. Företaget kan sägas ha två möjligheter att öka avkastningen från verksamheten. 
Antingen kan företaget tjäna mycket på varje produkt, öka vinstmarginalen, eller så kan 
företaget sälja fler produkter utan att öka tillgångsmassan, öka kapitalomsättningshastigheten. 
Att satsa på en ökning av vinstmarginalen är en typisk högprisstrategi medan en fokusering på 
en ökning av omsättningshastigheten indikerar en lågprisstrategi.72  
                                                 
66 Martikainen, Isaksson & Nilsson. s. 138-140 
67 Norstedts Juridik AB. s. 81 
68 Catasús, Bino, Gröjer, Jan-Erik, Högberg, Olle, Johrén, Anders. Boken om nyckeltal. Stockholm: Liber, 2001. 
s. 116 
69 Carlsson, M. & Ingelse, M. s. 97-99 
70 Ibid., s. 93-94 
71 Norstedts Juridik AB. s. 83 
72 Martikainen, Isaksson & Nilsson. s. 147-149 
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Man bör alltså vara medveten om att företag med små vinstmarginaler ofta har en hög 
kapitalomsättningshastighet, medan företag med stora vinstmarginaler tenderar att ha låg 
kapitalomsättningshastighet.  

3.4.3 Kapitalstruktur 
 
Soliditet = Summa eget kapital/Summa skulder och eget kapital  
 
Soliditeten beskriver företagets kapitalstruktur och visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som är finansierade med eget kapital. Nyckeltalet anges i procent och en hög procentandel 
visar på en låg andel främmande/lånat kapital. Detta mått visar således på företagets 
finansiella styrka och förmågan att överleva på lång sikt. Med en hög soliditet har företaget en 
buffert i det egna kapitalet, vilket kan vara bra vid konjunktursvackor.73  
 
En soliditet som är oförändrad över minst två år indikerar vanligen en balanserad tillväxt. En 
försämrad soliditet är däremot ofta detsamma som en otillräcklig lönsamhet i förhållande till 
företagets tillväxt. Om soliditeten försämrats samtidigt som tillväxten varit låg är det ett 
tydligt tecken på en negativ utveckling i företaget. I vissa fall kan dock en tillfälligt försämrad 
soliditet vara acceptabel, exempelvis vid mycket hög tillväxt då behovet av främmande 
kapital är stort.74 
 
Vad som anses vara en god soliditet varierar från bransch till bransch. Ett företag som agerar 
inom en högriskbransch bör ha en högre soliditet än ett företag med en lägre inneboende risk. 
Ett riktmärke brukar dock vara att soliditeten bör ligga mellan 30 och 40 %.75  
 
Genomsnittlig skuldränta = Finansiella kostnader/Totala skulder 
 
Detta nyckeltal beskriver hur mycket ett företag betalar för sina skulder. I de totala skulderna 
ingår dels räntebärande skulder såsom banklån och långfristiga lån på obligationer, samt 
räntefria skulder i form av momsskulder och leverantörsskulder. Där ingår även den 
uppskjutna skatteskulden (28 %) av föregående års obeskattade reserver. Företag med hög 
andel räntefria skulder har oftast låg skuldränta och är dessutom mindre känsliga för 
räntesvängningar.76  En hög skuldränta indikerar antingen en ökning i andelen räntebärande 
skulder eller att marknadsräntan stigit.  Företag med hög skuldränta bör se över sina lån och 
kanske värdera alternativa sätt att finansiera sina tillgångar. 

3.4.4 Effektivitet 
    
Tillgångarnas omsättningshastighet = Omsättning/Balansomslutning 
 
Nyckeltalet visar hur snabbt ett företag kan omsätta sitt totala kapital, med andra ord hur 
effektivt ett företag utnyttjar sina tillgångar. Det är bra att ha en så hög omsättningshastighet 
som möjligt eftersom kapitalbindning medför kostnader för företaget i form av räntor. 77   
 

                                                 
73 Martikainen, Isaksson & Nilsson. s. 153-154 
74 Norstedts Juridik AB. s. 94 
75 Martikainen, Isaksson & Nilsson. s. 153-154 
76 Norstedts Juridik AB. s. 84 
77 Ibid., s. 95-96 
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Att minska på lagerhållning och/eller korta ned kredittiden för kunder är exempel på vanliga 
metoder för att frigöra kapital. Genom att minska balansomslutningen utan att minska 
omsättningen, ökar effektiviteten på tillgångarna och ger en högre räntabilitet på eget och 
totalt kapital. Ett lågt tal kan indikera att företaget inte utnyttjar sin kapacitet till fullo, eller att 
insatser måste göras för att öka försäljningen. 78   
 
Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/Omsättningen  
 
Det procentuella överskott som varje omsättningskrona ger efter avdrag för rörelsens 
kostnader inklusive avskrivningar kallas för rörelsemarginal. Detta överskott ska räcka till att 
täcka räntekostnader och skatt samt ge en tillräcklig vinst.79 
 
Detta nyckeltal används främst för att jämföra företag i en bransch eller för att studera det 
egna företagets utveckling. För att förbättra rörelsemarginalen ska företaget öka intäkterna 
eller minska kostnaderna och avskrivningar. Detta kan exempelvis uppnås genom att fokusera 
på de produkter som ger minst kostnader.80  
 

3.5 Z-scoremodellen  
 
Z-score är den mest kända och allmänt vedertagna modellen för att förutspå konkurser81. 
Modellen presenterades 1968 av Edward I Altman som är professor i finansiering vid Stern 
School of Business, New York University. Altman har sedan dess publicerat ett tjugotal 
böcker och över hundra artiklar om företagskonkurser, kreditriskanalyser, etc. och ses som en 
av de främsta experterna inom området82.    
 
Ända sedan 1930-talet har forskare kunnat visa att nyckeltal som lönsamhetsmått, 
betalningsförmåga och likviditet varit signifikanta indikatorer på konkursrisk83. En av de 
första forskarna som i praktiken bevisade att nyckeltal har en potentiell prediceringsförmåga 
av finansiella kriser var Beaver (1966).84 I en univariat (analys av en variabel i taget) studie 
med hjälp av nyckeltal visade han att konkurser kunde förutspås upp till fem år före de 
inträffade85. Nackdelen med en univariat analys är att varje nyckeltal betraktas separat, vilket 
bidrar till att resultatet ofta blir tvetydigt. Exempelvis kan ett företag som visar upp en dålig 
lönsamhet samtidigt ha en likviditet som är bättre än genomsnittet. 86 Det kan då bli 
problematiskt för en intressent att bedöma om företaget är ett potentiellt krisföretag eller inte.   
 

                                                 
78 Norstedts Juridik AB. s. 95-96 
79 Ibid., s. 87 
80 http://www.ekonomi-info.nu/  2007-04-27, 14:37 
81 Jayadev, M. ”Predictive Power of Financial Risk Factors: An Empirical Analysis of Default Companies”. 
Vikalpa: The Journal for Decision Makers, Jul-Sep. 2006, Volume 31, Issue 3, s. 45-56 
82 http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/ 2007-04-13 kl. 13.10 
83 Mine Ugurlu & Hakan Aksoy.“Prediction of corporate financial distress in an emerging market: the case of 
Turkey”. Cross Cultural Management, Okt. 2006, Volume 13 Issue 4,  s. 277-295 
84 Altman, Edward. I. “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”. 
Journal of Finance, Sep. 1968, Volume 23, Issue 4, s. 589-609  
85 Beaver, William H.”Financial Ratios as Predictors of Failure”. Journal of Accounting Research, 1966, Volume 
4, Issue 3. s. 71-111 
86Altman, Edward. I. “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”. s. 589-
609 
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I artikeln ”Financial Ratios and Discriminant Analysis” (1968) diskuterar Altman problemen 
med användandet av univariat analys för att förutspå konkurser. För att erhålla bättre 
prediktionsresultat genomförde han en studie med hjälp av Multiple Discriminant Analysis 
(MDA) där fler variabler ingick.87 MDA är en teknik som huvudsakligen används till 
klassificering eller predicering då den beroende variabeln återfinns i kvalitativ form88.  
 
Altman började med att dela in företagen in i två grupper, en undersökningsgrupp (33 
konkursföretag under perioden 1946-1965) och en kontrollgrupp (33 företag som var 
verksamma 1966). Nästa steg var att samla in data (finansiella nyckeltal) från de utvalda 
företagens resultat- och balansräkningar. Altman valde efter noggranna observationer och 
tester ut fem olika nyckeltal som skulle ingå i modellen. Nyckeltalen delades in i kategorierna 
likviditet, lönsamhet, hävstångseffekt, betalningsförmåga och aktivitetsmått.  För att ta hänsyn 
till variablernas inbördes samband tilldelades varje nyckeltal olika vikt i modellen beroende 
av dess signifikans. Med hjälp av MDA kunde Altman härleda en linjär funktion som bäst 
beskriver skillnaden mellan de olika grupperna.89 
 
Den ursprungliga diskriminantfunktionen lyder Z=V1 X1 + V2 X2 + … + Vn Xn, där V utgör de 
särskiljande koefficienterna och X utgör de oberoende variablerna. Modellen ser ut som 
följande: 90 
 
 
Z = 0,012 (X1) + 0,014 (X2) + 0,033 (X3) + 0,006 (X4) + 0,999 (X5) 
  
  

• X1= Rörelsekapital/Totala tillgångar 
 
Nyckeltalet beskriver hur stor del av det totala kapitalet som binds i rörelsekapital. 
Rörelsekapitalet utgörs av skillnaden mellan omsättningstillgångarna och de kortfristiga 
skulderna. Detta nyckeltal används till att bedöma företagets kortsiktiga likviditetsrisk. 
 

• X2= Balanserade vinstmedel/Totala tillgångar 
 
Nyckeltalet anger förhållandet mellan ackumulerade vinster (eller förluster) som 
återinvesterats i företaget och de totala tillgångarna. Ju högre tal desto mer lönsamt har 
företaget varit sett ur ett historiskt perspektiv. Det är vanligt att yngre företag visar upp ett 
lägre tal eftersom de inte hunnit samla på sig lika mycket balanserade vinstmedel. Altman 
menar dock att nyckeltalet är relevant eftersom att förekomsten av konkurser är högre bland 
yngre företag91. 
 

• X3=Resultat före finansiella poster/Totala tillgångar 
 
Detta nyckeltal beskriver hur väl företaget utnyttjar sina tillgångar och kan således ge en bild 
av hur produktivt företaget är. Enligt Altman har detta nyckeltal hög signifikansnivå vid 

                                                 
87 Altman, Edward. I. “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”. s. 
589-609 
88 Jayadev, M., s. 45-56 
89 Altman, Edward. I. “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”. s. 
589-609 
90 Ibid.,”. s. 589-609 
91 Ibid., s. 589-609 
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konkurspredicering då ett företags framtida existens till stor del beror på hur väl tillgångarna 
utnyttjas 92. 
 

• X4=Marknadsvärde på eget kapital/Totala skulder 
 
Nyckeltalet beskriver hur mycket ett företags tillgångar kan sjunka i värde innan skulderna 
överstiger tillgångarna och företaget blir insolvent. Ett annat sätt att beskriva nyckeltalet är att 
det visar på företagets långsiktiga likviditetsrisk (betalningsförmåga).  
 

• X5= Försäljning/Totala tillgångar 
 
Detta nyckeltal visar tillgångarnas förmåga att generera försäljning, vilket även kan sägas vara 
ett mått på företagets effektivitet. Det kan även indikera på ledningens förmåga att hantera 
konkurrensen på marknaden93. 
 
 

• Z= Index 
 
Modellen tar fram ett index (Z) som beskriver om företaget befinner sig i finansiell kris eller 
inte. Hur resultatet bör tolkas följer nedan. 

3.5.1 Tolkning av resultatet 
 
Efter att Altman studerat resultaten bland de olika grupperna kom han fram till följande: 
 

• Företag med Z-score < 1,81 är konkursmässiga företag 
• Företag med Z-score mellan 1,81 – 2,99 går ej att klassificera (gråzonen) 
• Företag med Z-score > 2,99 är ej konkursmässiga företag 

 
Modellen visar alltså att ju högre Z-score desto starkare är företagets finansiella ställning. 
Företagen som hamnade i gråzonen är svåra att klassificera då deras finansiella situation är så 
pass bra att de inte kan anses vara konkursmässiga, men ändå inte tillräckligt bra för att 
klassificeras som ”friska företag”.  Med hjälp av Z-score modellen kunde Altman klassificera 
94 % av konkursföretagen och 97 % av de verksamma företagen korrekt ett år innan konkurs. 
Två år innan konkurs var prediceringsförmågan 72 % respektive 94%94.  
  
Modellen reviderades senare för att även kunna appliceras på onoterade bolag. 
Marknadsvärdet på eget kapital byttes därför ut med bokfört värde på eget kapital i 
nyckeltalet X4. Detta på grund av att marknadsvärdet på eget kapital inte kan beräknas i ett 
onoterat bolag. Den reviderade Z-score modellen ser ut som följer:95 
 
Z' = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 +0.420X4 +0.998X5  
 
 
 

                                                 
92 Altman, Edward I. Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds. Oxford: Blackwell, 2002,  s. 13 
93 Ibid., s. 13 
94 Ibid.,.  s. 30 
95 Ibid., s. 20-21 
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I den reviderade Z-score modellen skall resultatet tolkas som följer:  
 

• Företag med Z-Score < 1,23 är konkursmässiga företag 
• Företag med Z-Score mellan 1,23 – 2,90 går ej att klassificera (gråzonen) 
• Företag med Z-Score > 2,90 är ej konkursmässiga företag 

 
Då företagen i vår undersökning består av onoterade bolag kommer vi att använda oss av den 
reviderade modellen. Vi kommer alltså att utgå från det bokförda värdet istället för 
marknadsvärdet på eget kapital.  

3.5.2 Kritik mot Z-score modellen 
 
Kritiken som riktats mot Z-score och användandet av statistiska modeller vid 
konkurspredicering är förknippat med risken att klassificera företag felaktigt. Forskning har 
visat att dessa modeller producerar få typ 1 fel, det vill säga att konkursmässiga företag 
felaktigt klassificeras som ”friska”. Då modellerna ofta är designade av och för kreditgivare, 
är de utformade så att dessa ofta kostsamma fel skall undvikas. Konsekvensen blir att 
modellerna producerar relativt många typ 2 fel, alltså att ett ”friskt” företag hamnar i kategorin 
konkursmässiga företag. Denna typ av felbedömning kan bli en självuppfyllande profetia då 
sådana företag kan få svårigheter att anskaffa krediter. 96 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

                                                 
96 Smith, Malcolm. & Graves, Christopher.”Corporate turnaround and financial distress”. Managerial Auditing 
Journal, 2005, Volume 20, Issue 3, s.304-320 
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3.6 Avslutande teoretisk diskussion 
I denna del sammanfattar vi den teoretiska referensramen för att ge en mer övergripande bild 
av teorikapitlet. Vi kommer kortfattat att beröra och koppla samman samtliga delar av teorin 
för att ge läsaren en bra utgångspunkt inför de kommande avsnitten. 

3.6.1 Företag i ekonomisk kris 
 
Finansiella problem i företag kan gestalta sig på många olika sätt. Det kan röra sig om 
tillfälliga betalningsproblem på grund av dålig likviditet eller balansproblem där skulderna 
överstiger tillgångarna. Antalet konkurser har minskat i Sverige och låg år 2006 på 6160 
vilket kan jämföras med rekordåret 1992 då hela 21 197 företag gick i konkurs. Det betyder 
att 0,7 % eller vart 149: e företag gick i konkurs 2006. Ett vapen i kampen mot antalet 
konkurser är Lagen om företagsrekonstruktion. 

3.6.2 Företagsrekonstruktion 
 
Lagen om företagsrekonstruktion infördes 1996 och har som syfte att rekonstruera företag 
som i grunden är lönsamma och har utsikter till en fortsatt verksamhet. Företag i ekonomisk 
kris ska genom rekonstruktionsförfarandet få ett andrum och möjlighet att arbeta med de 
ekonomiska problemen utan att hela tiden riskera en konkurs. Företaget får helt enkelt anstånd 
med sina förpliktelser gentemot borgenärerna. Rekonstruktionen kan genomföras finansiellt, i 
sak eller en kombination av dessa. Med en finansiell rekonstruktion menas ofta en ekonomisk 
uppgörelse med företagets borgenärer medan en rekonstruktion i sak handlar om att förändra 
verksamheten så att den blir lönsam även på sikt. 
 
Att antalet konkurser har minskat skulle kunna vara ett tecken på att lagen har uppnått sitt 
syfte. Detta samband går dock inte att finna då antalet konkurser fortfarande är högt i 
förhållande till antalet företagsrekonstruktioner. Antalet konkurser har dessutom varierat 
mycket de senaste 10 åren medan antalet företagsrekonstruktioner legat kvar på samma låga 
nivå. Ansökningar om företagsrekonstruktion uppgår bara till 1,71 % av antalet konkurser 
under perioden 1996 och 2006. 

3.6.3 Nyckeltal 
 
Då vi i vår undersökning valt att fokusera på den finansiella problematiken har vi utgått från 
ett antal nyckeltal. Vid valet av nyckeltal har vi tagit hjälp av tidigare forskning kring företag i 
ekonomisk kris. Målet var att använda de nyckeltal som bäst skapade en helhetsbild av 
företagens ekonomiska ställning. De valda nyckeltalen blev kassalikviditet, räntabilitet på 
eget kapital, räntabilitet på totalt kapital, vinstmarginal, soliditet, genomsnittlig skuldränta, 
tillgångarnas omsättningshastighet samt rörelsemarginal. 

3.6.4 Z-score modellen 
 
Z-score modellen är en konkursprediceringsmodell som består av fem nyckeltal som tilldelats 
olika vikt beroende på dess signifikans. Med denna modell kan ett företags ekonomiska 
ställning klassificeras in i någon av följande kategorier: konkursmässiga, ej klassificerbara 
(gråzonen) och ej konkursmässiga. Desto högre Z-score desto starkare är företagets 
ekonomiska ställning
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4 Praktisk metod 
 
I detta avsnitt förklarar vi hur vi praktiskt gått tillväga för att samla in den information som 
ligger till grund för det kommande empirikapitlet. Vi presenterar exempelvis urvalskriterier, 
insamlandet av information och källkritik.  

4.1 Urvalsprocessen 

4.1.1 Förarbetet 
 
Vårt första steg i urvalsprocessen var att söka reda på ett register över de företag som ansökt 
om företagsrekonstruktion under 2006. Anledningen till att vi ville börja med 
rekonstruktionsföretagen var att antalet företag i denna urvalsgrupp är begränsad, vilket 
kommer att påverka urvalen från de andra två grupperna. Efter sökande på Internet och i 
litteratur inom området fann vi ingen sådan förteckning. Då kontaktade vi Marie-Karlsson 
Tuula på Göteborgs Universitet som är en av få framstående forskare inom ämnet. Hon 
förklarade att det inte fanns någon tillförlitlig statistik eller register över 
företagsrekonstruktioner i Sverige och att det enda stället vi kunde hitta information var i 
hennes två studier. För år 2006 hade hon dock endast statistik och inte vilka specifika företag 
som inlett en företagsrekonstruktion. Hon föreslog att vi skulle gå den långa vägen och 
kontakta tingsrätterna för att begära ut information om varje enskilt mål. 
 
Vi började med ett besök på Umeå Tingsrätt, där vi endast fann ett fåtal ansökningar om 
företagsrekonstruktion under hela 2000-talet. Efter detta besked valde vi att beställa 
uppgifterna från tingsrätten i Stockholm. Anledningen till att vi valde Stockholms Tingsrätt är 
att den täcker den folktätaste regionen i Sverige där det finns flest företag och således är den 
tingsrätt som beslutar om flest företagsrekonstruktioner97. Vi hade naturligtvis kunnat välja ut 
enskilda mål från tingsrätter i hela Sverige och på så sätt få en större geografiskt spridning, 
men då det inte finns något register hade urvalsprocessen blivit allt för omfattande. Efter en 
genomgång av samtliga mål, insåg vi att antalet företagsrekonstruktioner under 2006 var för 
få för att utgöra ett tillräckligt underlag för undersökningen. Med beaktning av eventuella 
bortfall och de kriterier vi satt upp, tog vi beslutet att även inkludera åren 2004 och 2005.  

4.1.2 Kriterier 
 
Eftersom vår studie går ut på att jämföra den ekonomiska ställningen i olika grupper av 
företag, är det viktigt att de företag som ingår i studien har liknande förutsättningar. Vi vill i 
största möjliga mån definiera en population utifrån ett register över hela målpopulationen. Vid 
denna typ av urval är det viktigt att de företag som ingår i studien inte skiljer sig för mycket 
från målpopulationen98. För att göra en så rättvis jämförelse som möjligt valde vi ut ett antal 
kriterier som måste vara uppfyllda för att företagen skulle ingå i undersökningen.  
 
Vårt första kriterium är att ansökan om företagsrekonstruktion respektive konkurs skall ha 
ankommit Stockholms Tingsrätt under åren 2004, 2005 eller 2006. Samtliga företag ska vara 
svenska aktiebolag som inte är börsnoterade. Detta val baseras på att aktiebolag är den absolut 

                                                 
97 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s. 37 
98 Körner, Svante & Wahlgren, Lars. Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 11 
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vanligaste företagsformen bland ansökningarna, samt att vi inte kunde hitta ett enda 
börsnoterat företag som hade ansökt om företagsrekonstruktion99.  
 
Ett annat kriterium är att företagen ska ha varit registrerade hos Bolagsverket i minst fem år 
före det år vi ska studera, alltså senast mellan åren 1999-2001. Företagen ska dessutom ha 
varit verksamma under hela femårsperioden. Med verksamma menar vi att företaget inte får 
ha varit vilande och att det ska finnas årsredovisningar för samtliga fem år. Dessa kriterier 
baserar vi på att företagen ska ha hunnit komma igång med verksamheten så att inte 
företagsrekonstruktionen eller konkursen endast beror på ett misslyckat inträde på marknaden.  
 
Vidare ska företagen inte vara klassificerade som tillverkningsföretag. Detta kriterium baseras 
på att de flesta företag som ansökt om företagsrekonstruktion hos Stockholms Tingsrätt var 
icke-tillverkande företag. För att få en så homogen urvalsgrupp som möjligt, valde vi bort de 
få företag som verkade i en tillverkande bransch.  
 
Vad gäller de friska företagen satte vi förutom ovan nämnda även upp följande två kriterier. 
Det första är att företagen ska bedriva sin verksamhet och vara registrerade i Stockholm län. 
Det andra kravet är att företagen fortfarande ska vara verksamma vid studiens avslutande. 
Dessa kriterier baserar vi på att företagen i de andra två grupperna är verksamma i 
Stockholms län, samt att de inte får förväxlas med ett konkursföretag. 

4.1.3 Datainsamling 
 
Det fanns sammanlagt 90 ansökningar om företagsrekonstruktion för åren 2004 till 2006 
registrerade hos Stockholms tingsrätt. Efter en genomgång visade det sig att 33 företag 
uppfyllde de kriterier vi satt upp. Främst var det kravet på registrering som företagen inte 
uppfyllde. Det vill säga att företagen inte hade varit registrerade i minst fem år före ansökan 
om företagsrekonstruktion kom in.  
 
Då vi ville studera rekonstruktionsföretagens nyckeltal under tre år, gjorde vi detsamma med 
konkursföretagen. Det vill säga att de utvalda konkursföretagen kan ha gått i konkurs 2004, 
2005 eller 2006. Utifrån alla konkurser som uppfyllde kriterierna i Stockholms län under 
perioden slumpades 40 stycken företag ut. Detta genom att först exportera alla de ovan 
nämnda konkurserna från Affärsdata till Excel, där de sedan slumpades ut med hjälp av 
Excels slumpgenerator. Konkursföretagen fördelades i likhet med rekonstruktionsföretagen 
jämnt över åren.  
 
När vi skulle välja ut vilka företag som skulle ingå i gruppen friska företag gick förfarandet 
till på ungefär samma sätt. De företag som uppfyllde kriterierna exporterades till Excel där 40 
företag slumpades ut med hjälp av Excels slumpgenerator. Årsredovisningarna fördelades så 
att de skulle representera de år vi studerat för konkurs- respektive rekonstruktionsföretagen. 
Detta för att försöka eliminera eventuella skillnader som kan bero på svängningar i 
konjunkturen. 

4.1.4 Databearbetning 
 
När vi hade valt ut vilka företag som skulle ingå i studien sökte vi reda på deras 
årsredovisningar i Affärsdata. Utifrån årsredovisningarna räknade vi sedan ut de sammanlagt 

                                                 
99 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s. 74-77 
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tretton nyckeltalen som ingick i undersökningen. Några av nyckeltalen (kassalikviditet, Re, 
Rt, soliditet och vinstmarginal) plockade vi direkt från de redan uträknade nyckeltalen i 
Affärsdata. Vi kontrollerade naturligtvis att Affärsdatas uträkningar överensstämde med våra 
egna. De resterande nyckeltalen räknade vi ut för hand genom att titta i företagets bifogade 
årsredovisning. 
 
Vi har valt att studera nyckeltalen både ett och två år bakåt i tiden för rekonstruktions- och 
konkursföretagen. De nyckeltal som ingår i undersökningen är alltså hämtade från 
årsredovisningar mellan åren 2002-2005. Detta för att skapa en uppfattning om hur företagens 
finansiella ställning förändras åren innan rekonstruktionen eller konkursen. 
 
Nyckeltalen sammanställdes sedan i ett Excel-dokument för att det lättare skulle gå att räkna 
ut exempelvis medelvärden och Z-score. Vissa av nyckeltalen plockades medvetet bort då vi 
ansåg att de påverkade gruppens medelvärde allt för mycket. Exempelvis kan ett onormalt 
värde på ett nyckeltal bero på händelser som ligger utanför företagets ordinarie verksamhet, 
som en exempelvis en försäljning av tillgångar. Innan vi plockade bort nyckeltalet gick vi in i 
respektive företags årsredovisning och granskade den aktuella posten. Detta är vad man 
brukar kalla för outliers och ligger bifogat med kommentar i bilaga 1. Vi är medvetna om att 
resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade tagit med dessa nyckeltal i undersökningen, men 
vi anser ändå det ändå motiverat att plocka bort dem.  

4.1.5 Hypotesprövning 
 
För att kunna bedöma trovärdigheten i våra antaganden om hela populationen baserat på våra 
stickprov, har vi valt att genomföra en statistisk hypotesprövning. Metoden används för att 
undersöka om samband hittade i ett sampel, även existerar i hela populationen100. 
Hypotesprövning går ut på att man formulerar en nollhypotes (H0) och en alternativthypotes 
(HA), där man antingen förkastar nollhypotesen eller accepterar den101. 
 
Syftet med vår undersökning är att se om rekonstruktionsföretagens finansiella ställning 
skiljer sig från konkursföretagens, ett och två år innan ansökan om företagsrekonstruktion 
respektive konkurs. Detta ska uppnås genom att jämföra medelvärdet för olika nyckeltal hos 
de studerade populationerna. Med bakgrund av syftet med undersökningen, kommer vår 
hypotesprövning att formuleras som följer102:   
 
H0: µK = µR  (Det finns ingen signifikant skillnad i nyckeltal X medelvärde mellan grupperna) 
HA: µK ≠ µR   (Det finns en signifikant skillnad i nyckeltal X medelvärde mellan grupperna) 
 
Då vi valt att jämföra medelvärden är ett Z-test användbart. Med detta test kan vi säkerställa 
med de valda signifikansnivåerna att medelvärdena är skilda från varandra. Grundläggande 
förutsättningar för Z-testet är att populationen är normalfördelad eller att populationen 
överstiger 30 observationer. Medelvärdena och standardavvikelserna för observationerna 
måste även finnas tillgängliga.  
 
 
 
 
                                                 
100 Blaikie, Norman, Analyzing Quantitative Data. 2003, s. 178 
101 Körner, S & Wahlgren, L., s. 191 
102 Ibid., s. 130 
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Z-test: 
 

 

 

 
Figur 1: Teststatistika för Z-test 
 
Vid hypotesprövning finns det alltid en risk att resultatet tolkas felaktigt. Man brukar skilja 
mellan två typer av risker, typ 1 fel och typ 2 fel. Typ 1 fel innebär att man förkastar en sann 
nollhypotes, medan typ 2 fel innebär att man accepterar en falsk nollhypotes. Risken för att 
göra fel är omöjlig att helt eliminera, vilket beror på att stickprov aldrig ger fullständig 
information om hela populationen. Hur stor risk man är villig att acceptera bestäms av testets 
signifikansnivå. 103  Vi har valt att visa våra resultat på både fem- och en procentig 
signifikansnivå. Detta betyder att risken för typ 1 eller typ 2 fel är fem respektive en procent. 
Anledningen till att vi har valt att visa resultaten på två signifikansnivåer är att vi vill kunna 
om möjligt göra djupare analys av resultatet. Ju lägre värde man väljer på signifikansnivån, 
desto större blir stödet för mothypotesen104.  
 
Vi har satt upp hypotes för samtliga nyckeltal, där vi antingen förkastar eller accepterar den. 
Hypoteserna grundar sig i vårt antagande om att rekonstruktionsföretagen ska ha ett bättre 
medelvärde på nyckeltalet än konkursföretagen. Vi tror att de företag som ansöker om 
företagsrekonstruktion har en stabilare finansiell ställning och således är bättre rustade för att 
bli lönsam igen. Att det ska finnas en god chans att bli lönsam är också en förutsättning för att 
bli beviljad en företagsrekonstruktion.  
 
De friska företagen valde vi att hålla utanför den statistiska hypotesprövningen då dessa 
företag inte är intressanta för själva resultatet i undersökningen. Anledningen till att vi ändå 
har valt att visa dessa medelvärden, är för att ge läsaren en referenspunkt vid jämförelser mot 
de två krisdrabbade grupperna. 

4.1.6 Kritik av primärdata 
 
Det är inte alltid lätt att uppnå de krav som kan ställas på en undersökning av detta slag. Det 
finns många felkällor att ta hänsyn till. Dessa kan påverka resultatet och minska studiens 
tillförlitlighet. Vi har försökt tänka kritiskt genom hela undersökningsprocessen för att på så 
sätt undvika de största felkällorna. Praktiskt visar det sig bland annat i urvalsprocessen och de 
kriterier vi satte upp. Med de relativt hårda kriterierna gallrades en stor del av 
rekonstruktionsföretagen bort vilket slutade i en betydligt mindre samplestorlek än vad vi i 
början hade tänkt. Vi lyckades dock få ett tillräckligt stort sample för att uppnå den generella 
regel som säger att normalfördelning uppnås redan vid 30 observationer105.  
 
Det kan även diskuteras om vi har en tillräckligt homogen grupp av företag då vi endast valde 
bort tillverkningsföretag. Resultaten skulle säkerligen blivit tydligare om vi begränsats till en 
typ av företag eller kanske till och med till en bransch. I vårt fall var dock den totala 
populationen för liten för att ett sådant urval skulle vara möjligt.  
                                                 
103 Körner, S & Wahlgren, L., s. 117 
104 Ibid., s. 118 
105 Aczel, Amir D. Complete Business Statistic. Sid 221 
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Ett annat problem som delvis härrör från att samplet består av företag från många olika 
branscher är outliers. Vissa nyckeltal påverkas väldigt mycket av vilken bransch företaget 
verkar i. Exempelvis tillgångarnas omsättningshastighet. Ett reseföretag har exempelvis ofta 
lite tillgångar men en relativt stor omsättning. Detta betyder att tillgångarna omsätts i högre 
grad en ett företag som säljer varor och ofta har ett stort lager vilket i slutändan påverkar 
nyckeltalet tillgångarnas omsättningshastighet.   
 
Extrema värden är något som är väldigt problematiskt att hantera då det kan vara svårt att 
avgöra om värdet är en normal del av populationen. Vi har försökt att vara restriktiva och 
undersöka anledningen till det extrema värdet före vi valt att ta bort det från undersökningen. 
Detta är självklart något som kan diskuteras och är öppet för egna tolkningar. För att 
säkerställa att resultaten fortfarande är tillförlitliga har vi jämfört medelvärdena inklusive 
outliers och exklusive outliers. För de allra flesta medelvärden rör det sig om relativt små 
förändringar som inte påverkar helhetsbedömningen av nyckeltalet. De medelvärden som 
påverkats mest är vinstmarginalen 1 år före, rörelsemarginalen 1 år före samt räntabilitet på 
eget kapital 2 år före. Vinstmarginalen för rekonstruktionsföretagen skulle vara betydligt 
sämre (-122 istället för – 5,93)1 år före om inte en outliers hade plockas bort, det förändrar 
dock inte hypotesen som hade förkastats ändå. Rörelsemarginalen för 
rekonstruktionsföretagen skulle även den vara betydligt lägre (-117,66 istället för -6,34). 
Även här hade hypotesen förkastats i båda fallen. Räntabilitet på eget kapital 2 år före är det 
nyckeltal där hypotesen hade kunnat verifieras istället för förkastas om ingen hänsyn hade 
tagits till outliers. Inklusive outlier hamnar räntabiliteten på -11,74 för 
rekonstruktionsföretagen vilket är betydligt bättre än konkursföretagens -82,5. Exklusive 
outlier får däremot rekonstruktionsföretagen -87,68 vilket medför att hypotesen förkastas. 
Sammantaget visar dock detta att de outliers som plockats bort inte hade påverkat 
helhetsbedömningen av medelvärden hos de båda grupperna. 
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5 Empiri/Analys 
I detta avsnitt följer resultatet av den genomförda undersökningen. Efter varje del har vi även 
en kort analys som är skriven i kursivt. De korta analysdelarna följs sedan upp i den 
analytiska diskussionen i nästa avsnitt. 

5.1 Nyckeltalen 

5.1.1 Kassalikviditet  
 
Hypotes: Kassalikviditeten är högre i rekonstruktionsföretagen än konkursföretagen. 

 
Diagram 1 & 2: Kassalikviditetens medelvärde för grupperna konkurs, rekonstruktion och friska företag.
     
Diagrammen ovan visar att konkursföretagen har en kassalikviditet något under hundra 
procent både ett och två år före. Jämfört med konkursföretagen visar rekonstruktionsföretagen 
upp ett sämre medelvärde. Kassalikviditeten för rekonstruktionsföretagen är 15,68 procent 
sämre två år före och hela 35,55 procent sämre än konkursföretagen ett år innan. De friska 
företagen har ett medelvärde på 200,64 procent vilket är betydligt högre än de båda andra 
grupperna.  
 

Nyckeltal Kontrollgrupp (Konkurs) Rekonstruktion 
Kassalikviditet % (1 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI 72,91% 98,68% 124,45% 62,13% 
99% KI 64,81% 98,68% 132,55% 62,13% 
Kassalikviditet % (2 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI 72,62% 93,64% 114,66% 77,96% 
99% KI 66,01% 93,64% 121,27% 77,96% 

 
Tabell 1: Medelvärdena för konkurs och rekonstruktion samt ett 95- och 99 procentigt konfidensintervall 
för konkursföretagen. 
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Konfidensintervall Z-test Signifikant 
Kassalikviditet (1 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI -20,31 z < -1,96 → JA 
99% KI -20,31 z < -2,576 → JA 

Kassalikviditet (2 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI -8,96 z < -1,96 → JA 
99% KI -8,96 z < -2,576 → JA 

 
Tabell 2: Z- test 
 
I tabell 1 kan vi se att medelvärdet skiljer sig väldigt mycket mellan grupperna ett år före. 
Detta då rekonstruktionsföretagens medelvärde hamnar utanför konkursföretagens 95- och 99 
procentiga konfidensintervall.  Två år före har rekonstruktionsföretagen dock ett medelvärde 
som befinner sig inom konkursföretagens båda intervall. Trots detta kan vi med Z testet i 
tabell 2 fastställa, med 99 procents säkerhet, att medelvärdena är signifikant skilda från 
varandra under båda åren.  
 
Hypotesen förkastas båda åren. Kassalikviditeten är, som vi kan förvänta oss, sämre i 
konkursföretagen och rekonstruktionsföretagen än i de friska företagen. Lite förvånande är 
dock att konkursföretagen uppvisar en bättre kasslikviditet än rekonstruktionsföretagen och 
att konkursföretagens kassalikviditet är något bättre ett år innan konkurs än två år före. 
Genomgående är kassalikviditeten högre i de studerade grupperna än vad vi på förhand 
trodde.  

5.1.2 Re % 

 
Hypotes: Räntabiliteten på eget kapital är högre i rekonstruktionsföretagen än i 

konkursföretagen. 

 
Diagram 3 & 4: Re:s medelvärde för grupperna konkurs, rekonstruktion och friska företag. 
 
Här kan vi se att konkursföretagen och rekonstruktionsföretagen har en negativ och alltså 
betydligt sämre avkastning på det egna kapitalet än de friska företagen. Två år före har 
konkursföretagen en avkastning på – 82,25 % och rekonstruktionsföretagen en avkastning på  
-87,68 %. Ett år före har räntabiliteten på det egna kapitalet minskat ytterligare för konkurs- 
och rekonstruktionsföretagen till -142,86 respektive -154,88 %. Båda grupperna visar alltså 
upp en sämre räntabilitet på det egna kapitalet ett år före konkursen respektive 
företagsrekonstruktionen.  
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Nyckeltal Kontrollgrupp (Konkurs) Rekonstruktion 
Re % (1 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI -224,27% -142,86% -61,45% -154,88% 
99% KI -249,85% -142,86% -35,87% -154,88% 

Re % (2 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 
95% KI -152,45% -82,25% -12,05% -87,68% 
99% KI -174,51% -82,25% 10,01% -87,68% 

 
Tabell 3: Medelvärdena för konkurs och rekonstruktion samt ett 95- och 99 procentigt konfidensintervall 
för konkursföretagen. 
 

Konfidensintervall Z-test Signifikant 
Re % (1 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI -3,00 z < -1,96 → JA 
99% KI -3,00 z < -2,576 → JA 

Re % (2 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI -1,52 z < -1,96 → NEJ 
99% KI -1,52 z < -2,576→ NEJ 

 
Tabell 4: Z- test  
 
I tabell 3 ser vi att skillnaden mellan grupperna är relativt små då rekonstruktionsföretagens 
medelvärde med lätthet ryms inom konkursföretagens konfidensintervall. Z- testet i tabell 4 
visar även att det inte går att verifiera någon skillnad för medelvärdena två år före. Ett år före 
kan vi dock verifiera att rekonstruktionsföretagen har en lägre avkastning på det egna 
kapitalet. 
 
Hypotesen förkastas båda åren. Gruppen med de friska företagen visar upp en god 
avkastning medan konkursföretagen och rekonstruktionsföretagen har en negativ räntabilitet 
på det egna kapitalet.  För att verksamheten ska ha möjlighet att leva vidare med denna 
avkastning måste nytt kapital tillskjutas.106 

5.1.3 Rt % 
 
Hypotes: Rekonstruktionsföretagen har högre räntabilitet på totalt kapital än 

konkursföretagen.  

 
Diagram 5 & 6: Rt:s medelvärde för grupperna konkurs, rekonstruktion och friska företag. 
 

                                                 
106 Carlsson, M. & Ingelse, M. s. 97-99 

-15,71% -17,06%

8,04% 

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00% 
5,00% 

10,00%

Konkurs Rekonstruktion Friska 

Rt % (1 år före)

-8,20%

-5,84%

8,04% 

-10,00% 

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Konkurs Rekonstruktion Friska

Rt % (2 år före) 



EMPIRI/ANALYS 
 

31 
 

Två år före ser vi att räntabiliteten på totalt kapital är 8,04 procent för friska, -5,84 procent för 
rekonstruktionsföretagen och -8,2 procent för konkursföretagen. Här har alltså 
konkursföretagen sämre avkastningen än rekonstruktionsföretagen. Ett år före är det ett 
omvänt förhållande där rekonstruktionsföretagen har den sämsta avkastningen med -17,06 
procent medan konkursföretagen landar på -15,71 procent. 
 

Nyckeltal Kontrollgrupp (Konkurs) Rekonstruktion 
Rt % (1 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI -36,75% -15,71% 5,33% -17,06% 
99% KI -43,36% -15,71% 11,94% -17,06% 

Rt % (2 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 
95% KI -16,85% -8,20% 0,45% -5,84% 
99% KI -19,57% -8,20% 3,17% -5,84% 

 
Tabell 5: Medelvärdena för konkurs och rekonstruktion samt ett 95 % och 99 % konfidensintervall för 
konkursföretagen. 
 

Konfidensintervall Z-test Signifikant 
Rt % (1 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI -0,81 z < -1,96 → NEJ 
99% KI -0,81 z < -2,576 →NEJ 

Rt % (2 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI 2,01 z  >1,96 → JA 
99% KI 2,01 z > 2,576 → NEJ 

 
Tabell 6: Z- test  
 
I tabell 5 ser vi att medelvärdena för konkurs- och rekonstruktionsföretagen befinner sig nära 
varandra. Rekonstruktionsföretagen medelvärde är väl inom konkursföretagens 
konfidensintervall och Z - testet i tabell 6 bekräftar att skillnaderna mellan grupperna är små. 
Utifrån Z – testet kan vi inte bekräfta att medelvärdet skiljer sig mellan grupperna ett år före. 
Två år före kan vi se att rekonstruktionsföretagen har en bättre räntabilitet på totalt kapital, 
vilket vi även kan verifiera med 95 procents säkerhet.  
 
Hypotesen verifieras på 95 procent signifikansnivå två år före, men förkastas ett år före. Att 
konkurs- och rekonstruktionsföretagen har en negativ räntabilitet på det totala kapitalet visar 
att de inte utnyttjar sina resurser på ett effektivt sätt. Det här nyckeltalet är viktigt när ett 
företags ekonomiska tillstånd ska bedömas eftersom ingen hänsyn tas till om kapitalet är 
finansierat med egna eller främmande medel. Räntabilitet på totalt kapital ger oss alltså 
information om hur företaget har förräntat det kapital aktieägare och långivare tillsammans 
bidragit med. 107  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Carlsson, M. & Ingelse, M. s. 93-94 
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5.1.4 Vinstmarginal % 
 
Hypotes: Rekonstruktionsföretagen har en högre vinstmarginal än konkursföretagen 

 
Diagram 6 & 7: Vinstmarginalens medelvärde för grupperna konkurs, rekonstruktion och friska företag. 
 
Både konkurs- och rekonstruktionsföretagen har en vinstmarginal på drygt -3,5 procent två år 
före. Detta kan jämföras med de friska företagens vinstmarginal på nästan 10 procent. Ett år 
före har både konkurs- och rekonstruktionsföretagen försämrat sin vinstmarginal till -7,8 
procent respektive -5,93 procent.  
 

Nyckeltal Kontrollgrupp (Konkurs) Rekonstruktion 
Vinstmarginal % (1 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI -13,87% -7,80% -1,73% -5,93% 
99% KI -15,73% -7,80% 0,18% -5,93% 
Vinstmarginal % (2 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI -6,82% -3,53% -0,24% -3,51% 
99% KI -7,86% -3,53% 0,80% -3,51% 

 
Tabell 7: Medelvärdena för konkurs och rekonstruktion samt ett 95 % och 99 % konfidensintervall för 
konkursföretagen. 
 

Konfidensintervall Z-test Signifikant 
Vinstmarginal % (1 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI 1,95 z  >1,96 → NEJ 
99% KI 1,95 z > 2,576 → NEJ 
Vinstmarginal % (2 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI 0,02 z  >1,96 → NEJ 
99% KI 0,02 z > 2,576 → NEJ 

 
Tabell 8: Z - test  
 
Tabell 7 visar att skillnaden är liten mellan konkurs- och rekonstruktionsföretagen. 
Medelvärdena ligger väldigt nära varandra vilket också bekräftas av Z-testet i tabell 8. Testet 
visar att det inte går att verifiera någon skillnad ett- och två år före konkurs respektive 
rekonstruktion. 
 
Hypotesen förkastas båda åren. De friska företagen har en betydligt bättre vinstmarginal än 
konkurs- och rekonstruktionsföretagen. De båda grupperna av krisföretag har dessutom en 
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negativ vinstmarginal vilket betyder att de inte skapar tillräckligt med vinst för att betala 
räntekostnaderna108.  

5.1.5 Soliditet % 
 
Hypotes: Soliditeten i rekonstruktionsföretagen är högre än i konkursföretagen 

 
Diagram 8 & 9: Soliditetens medelvärde för grupperna konkurs, rekonstruktion och friska företag. 
 
Diagrammen visar att rekonstruktionsföretagen har en något lägre soliditet än 
konkursföretagen både ett och två år före. Två år före är soliditeten positiv i både 
rekonstruktions- och konkursföretagen. Soliditeten i dessa grupper är dock betydligt lägre än i 
de friska företagen. Ett år före visar både konkurs- och rekonstruktionsföretagen upp en 
negativ soliditet på -1,35 procent, respektive -6,49 procent.   
 

Nyckeltal Kontrollgrupp (Konkurs) Rekonstruktion 
Soliditet % (1 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI -11,36% -1,35% 12,36% -6,49% 
99% KI -19,37% -1,35% 16,67% -6,49% 

Soliditet % (2 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 
95% KI 1,11% 8,82% 16,53% 6,82% 
99% KI -1,32% 8,82% 18,96% 6,82% 

 
Tabell 9: Medelvärdena för konkurs och rekonstruktion samt ett 95 % och 99 % konfidensintervall för 
konkursföretagen. 
 

Konfidensintervall Z-test Signifikant 
Soliditet % (1 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI -3,46 z < -1,96 → JA 
99% KI -3,46 z < -2,576 → JA 

Soliditet % (2 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI -1,71 z < -1,96 → NEJ 
99% KI -1,71 z < -2,576 →NEJ 

 
Tabell 10: Z - test  
 
I tabellerna ovan kan vi utläsa att soliditeten inte skiljer sig nämnvärt mellan de två grupperna 
två år före. Rekonstruktionsföretagens medelvärde ryms inom konkursföretagens intervall på 
både 95 – och 99 procents signifikansnivå. Z-testet bekräftar att vi inte kan verifiera någon 

                                                 
108 Martikainen, Isaksson & Nilsson. s. 147-149 
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skillnad mellan medelvärdena två år före. Ett år före är skillnaderna mer tydliga och vi kan 
statistiskt säkerställa att medelvärdet för soliditet är sämre i rekonstruktionsföretagen. Vi kan 
även se att soliditeten i båda de studerade grupperna har skiftat från att vara positiv till att vara 
negativ.  
 
Hypotesen förkastas båda åren. Soliditeten är ett utmärkt nyckeltal då det gäller att bedöma 
ett företags förmåga att överleva på sikt. Nyckeltalet visar hur stor andelen främmande 
kapital är i förhållande till det egna kapitalet 109. En låg soliditet innebär antingen att 
företaget har ökat sin skuldsättning, eller att det egna kapitalet har börjat sina. Vi kan se att 
varken rekonstruktionsföretagen eller konkursföretagen har en tillfredsställande soliditet. 
Här kan vi se en tydlig skillnad gentemot de friska företagen, där medelvärdet ligger på  
43,37 %.  
 
Som väntat är soliditeten sämre ett år före än två år före rekonstruktionen respektive 
konkursen. Detta visar att företagen har varit inne i en negativ trend som till slut blivit 
ohållbar. Intressant att notera är att rekonstruktionsföretagen visar upp en sämre soliditet än 
konkursföretagen båda åren.  

5.1.5 Rs % 
 
Hypotes: Skuldräntan i rekonstruktionsföretagen är lägre än i konkursföretagen 

 
Diagram 10 & 11: Soliditetens medelvärde för grupperna konkurs, rekonstruktion och friska företag. 
 
Diagrammen ovan visar att skuldräntan är ungefär lika hög i de undersökta grupperna både ett 
och två år före. Vi kan även se att skuldräntan är relativt oförändrad mellan åren. 
Rekonstruktions – och konkursföretagens skuldränta ligger kring 3,5 - 4 procent, medan de 
friska företagen betalar 1,21 procent på sina skulder. 
 

Nyckeltal Kontrollgrupp (Konkurs) Rekonstruktion 
Rs % (1 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI 2,78% 3,57% 4,36% 3,67% 
99% KI 2,54% 3,57% 4,60% 3,67% 

Rs % (2 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 
95% KI 2,75% 3,71% 4,67% 3,99% 
99% KI 2,45% 3,71% 4,97% 3,99% 

 
Tabell 11: Medelvärdena för konkurs och rekonstruktion samt ett 95 % och 99 % konfidensintervall för 
konkursföretagen. 

                                                 
109 Martikainen, Isaksson & Nilsson. s. 153-154 
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Konfidensintervall Z-test Signifikant 
Rs % (1 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI 0,26 z  >1,96 → NEJ 
99% KI 0,26 z > 2,576 → NEJ 

Rs % (2 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI 0,66 z  >1,96 → NEJ 
99% KI 0,66 z > 2,576 → NEJ 

 
Tabell 12: Z - test  
 
Ur tabellerna ovan kan vi se att rekonstruktionsföretagens genomsnittliga skuldränta ligger 
inom konkursföretagens intervall på både 95 % och 99 % signifikansnivå. Två år före är 
skillnaderna lite större, men vi kan inte statistiskt säkerställa en signifikant skillnad något av 
åren.  
 
Hypotesen förkastas båda åren. Att skuldräntan i rekonstruktions- och konkursföretagen är 
högre än skuldräntan i de friska företagen kommer inte som någon överraskning. Företag 
som befinner sig i ekonomisk kris ser ofta ingen annan utväg än att snabbt låna pengar för att 
ta sig ur en likviditetskris. Det intressanta är att både rekonstruktions- och konkursföretagens 
genomsnittliga skuldränta är lägre ett år före än två år före. Detta tyder på att de antingen 
har betalat av en del av de räntebärande skulderna eller har skaffat sig andra krediter med 
bättre lånevillkor.  

5.1.6 Tillgångarnas omsättningshastighet 
 
Hypotes:  Tillgångarnas omsättningshastighet i rekonstruktionsföretagen är högre än i 

konkursföretagen 

 
Diagram 12 & 13: Medelvärdet för tillgångarnas omsättningshastighet för grupperna konkurs, 
rekonstruktion och friska företag. 
 
Diagrammen visar att rekonstruktionsföretagen omsätter sina tillgångar något snabbare än 
konkursföretagen två år före. Ett år före är det istället konkursföretagen som omsätter sina 
tillgångar snabbast. De friska företagen har en lägre omsättningshastighet på sina tillgångar än 
rekonstruktions- och konkursföretagen båda åren.  
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Nyckeltal Kontrollgrupp (Konkurs) Rekonstruktion 
Tillg.Oms. (1 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 

95% KI 2,46 3,12 3,78 2,73 
99% KI 2,26 3,12 3,98 2,73 

Tillg.Oms (2 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 
95% KI 2,34 2,93 3,52 3,03 
99% KI 2,15 2,93 3,71 3,03 

 
Tabell 12: Medelvärdena för konkurs och rekonstruktion samt ett 95 % och 99 % konfidensintervall för 
konkursföretagen. 
 

Konfidensintervall Z-test Signifikant 
Tillg.Oms. (1 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI -1,18 z < -1,96 → NEJ 
99% KI -1,18 z < -2,576 →NEJ 

Tillg.Oms (2 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI 0,30 z  >1,96 → NEJ 
99% KI 0,30 z > 2,576 → NEJ 

 
Tabell 13: Z - test  
 
Vi ser att tillgångarnas omsättningshastighet i rekonstruktionsföretagen inte skiljer sig 
nämnvärt från konkursföretagen något av åren. Det går inte heller att verifiera någon skillnad 
mellan grupperna genom Z-testet.  
 
Hypotesen förkastas båda åren. Nyckeltalet är svårt att jämföra mellan företag då skillnaden 
kan bli stor beroende på bransch och verksamhet. Intressant är dock att de friska företagen 
har en lägre omsättning på tillgångarna än rekonstruktions- och konkursföretagen. 
Grupperna med ekonomiska problem omsätter alltså sina tillgångar i högre grad vilket ofta 
är synonymt med lägre finansieringskostnader110. En möjlig förklaring till detta kan vara att 
rekonstruktions- och konkursföretagen har börjat sälja av sina tillgångar för att frigöra 
kapital till den blödande verksamheten.  

5.1.7Rörelsemarginal % 
 
Hypotes: Rörelsemarginalen i rekonstruktionsföretagen är högre än i konkursföretagen 

 
Diagram 14 & 15: Rörelsemarginalens medelvärde för grupperna konkurs, rekonstruktion och friska 
företag. 
 

                                                 
110 Norstedts Juridik AB. s. 95-96 
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Här kan vi se att de friska företagen har en betydligt bättre rörelsemarginal än företagen som 
befinner sig i ekonomisk kris. Två år före har rekonstruktionsföretagen en rörelsemarginal på 
-1,99 procent, medan konkursföretagen har -3,61 procent. Ett år före har båda gruppernas 
rörelsemarginal sjunkit till -6,34 procent, respektive -9,31 procent. 
 

Nyckeltal Kontrollgrupp (Konkurs) Rekonstruktion 
Rörelsemarginal % (1 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 
95% KI -15,18% -9,31% -3,44% -6,34% 
99% KI -17,02% -9,31% -1,60% -6,34% 
Rörelsemarginal % (2 år före) Undre intervall Medel Övre intervall Medel 
95% KI -6,94% -3,61% -0,28% -1,99% 
99% KI -7,98% -3,61% 0,76% -1,99% 

 
Tabell 14: Medelvärdena för konkurs och rekonstruktion samt ett 95 % och 99 % konfidensintervall för 
konkursföretagen. 
 

Konfidensintervall Z-test Signifikant 
Rörelsemarginal % (1 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI 3,14 z < -1,96 → JA 
99% KI 3,14 z < -2,576 → JA 
Rörelsemarginal % (2 år före) Utfall JA / NEJ 

95% KI 2,05 z  >1,96 → JA 
99% KI 2,05 z > 2,576 → NEJ 

 
Tabell 15: Z - test  
 
Rörelsemarginalen skiljer sig signifikant åt mellan grupperna två år före på 95 procents 
signifikansnivå. Vi kan däremot inte verifiera någon skillnad på en 99 procentig 
signifikansnivå. Ett år före är skillnaderna mer signifikanta och vi kan verifiera att det finns 
en tydlig skillnad mellan grupperna.  
 
Hypotesen verifieras 1 år före på 99 procents signifikansnivå och 2 år före på 95 procents 
signifikansnivå. Rörelsemarginalen beskriver det procentuella överskott som varje 
omsättningskrona genererar efter avdrag för rörelsens kostnader, inklusive avskrivningar111. 
Resultatet visar på att både rekonstruktions- och konkursföretagen har negativ 
rörelsemarginal både ett och två år före. Detta beror på att flertalet företag i dessa grupper 
har negativa resultat efter avskrivningar, i kombination med en låg omsättning. En negativ 
rörelsemarginal ger inget överskott till att betala räntor vilket tydligt visar att 
rekonstruktions- och konkursföretagen befinner sig i ekonomisk kris. Vi kan även se att denna 
kris är djupare ett år före än två år före rekonstruktion respektive konkurs. Här kan vi se en 
tydlig skillnad gentemot de friska företagen som har en genomsnittlig rörelsemarginal på 
7,99 procent.   
 
 

 
 
 

                                                 
111 Norstedts Juridik AB. s. 87 
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5.2 Z-score 
 
 

5.2.1 Rekonstruktionsföretag 
 

 
Enligt Z-scoremodellen är nästan tre fjärdedelar av rekonstruktionsföretagen i konkursmässigt 
tillstånd båda perioderna. Vi kan även se att antalet företag i gråzonen ökar samt att färre 
företag klassificeras som friska året innan de ansökte om rekonstruktion.  
 
Modellen visade att cirka 70 procent rekonstruktionsföretagen kategoriserades som 
konkursmässiga både ett och två år före. Vid en uppföljning i oktober 2007 hade 55 procent 
av de företag som ansökt och genomfört en företagsrekonstruktion under perioden 2004-2006 
gått i konkurs112. Att 45 procent av dessa företag fortfarande är verksamma trots att modellen 
predicerade fler konkurser, tyder på att företagsrekonstruktionerna till viss del varit lyckade.   
 
Utfallet av Z-score för rekonstruktionsföretagen blev i likhet med hypotestesterna inte riktigt 
vad vi förväntat oss. Detta då modellen förutspådde drygt 10 procent fler konkurser bland 
rekonstruktionsföretagen än bland konkursföretagen. Den finansiella ställningen hos 
rekonstruktionsföretagen är alltså generellt något sämre än hos konkursföretagen i vår 
undersökning. 

5.2.2 Konkursföretag 

 
 

                                                 
112 Bilaga 3 
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Ungefär 60 procent av konkursföretagen blev klassificerade som konkursmässiga både ett och 
två år före konkursen. De företag som hamnade i kategorierna gråzon och friska är relativt 
jämt fördelade mellan åren.   
 
Bland konkursföretagen blev lite överraskande endast 60 procent klassificerade som 
konkursmässiga ett och två år före. Att 23 % blev klassificerade som ”friska” visar att 
modellen i vår undersökning inte når upp till de prediceringsnivåer som Altman kan visa upp. 
Altman har med modellen kunnat predicera 94 procent av konkurserna 1 år före113. Vi kan 
bara spekulera i vad skillnaderna beror på. En trolig anledning skulle dock kunna vara de 
förhållanden som amerikanska respektive svenska företag verkar i. Svenska företag kanske 
tvingas till eller väljer konkurs i högre utsträckning än amerikanska företag. 
 

5.2.3 Friska företag 

 
 
Över hälften av de friska företagen blev klassificerade som friska, medan klassificeringen 
gråzon och konkurs ligger på 23 procent vardera.  
 
Då vi studerade utfallet visade det sig även här att företagen klassificerades felaktigt. Att 
friska företag klassificeras som konkursföretag är ett så kallat ”typ 2 fel”, vilket är ett relativt 
vanligt fel för statistiska prediceringsmodeller. Detta har sin grund i att modeller av detta 
slag ofta är framtagna för kreditgivare som vill undvika kostsamma lån till fel kunder. 114 
Jämfört med konkurs- och rekonstruktionsföretagen har dock den friska gruppen endast 23 
procent kategoriserade som konkursmässiga. 
 

                                                 
113 Altman, Edward I. Bankruptcy, Credit Risk, and High Yield Junk Bonds. s. 30 
114 Smith, M. & Graves, C., s. 304-320 
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6 Analytisk diskussion 
 
I detta avsnitt analyserar vi resultatet som framgår av empirin. Vi börjar med en diskussion 
kring de bakomliggande ekonomiska problemen, för att sedan reflektera över varför lagen om 
företagsrekonstruktion har problem med att uppnå sitt syfte.  

 

6.1 Betalnings- och balansproblem 
 
Synonymt för rekonstruktions- och konkursföretagen är att båda grupperna har en dålig 
finansiell ställning. Vi valde att studera företagen utifrån kategorierna likviditet, lönsamhet, 
kapitalstruktur och effektivitet. Det visade sig att de flesta företagen hade problem inom 
samtliga områden. Något som förvånade oss var att rekonstruktionsföretagen hade lika dåliga, 
eller till och med sämre värden på sina nyckeltal, vilket medförde att vi fick förkasta i stort 
sett alla de uppsatta hypoteserna.  
 
I de studerade grupperna var betalningsproblemen inte lika tydliga som balansproblemen. 
Kassalikviditeten hos konkursföretagen låg på nästan 100 procent båda åren, vilket måste 
betraktas som bra. Rekonstruktionsföretagen hade en något sämre kassalikviditet på 77 
respektive 62 procent för de studerade åren. Eftersom en kassalikviditet på 100 procent 
betyder att företaget kan betala alla sina kortfristiga skulder direkt uppvisar båda grupperna en 
relativt god betalningsförmåga115. Det är dock viktigt att komma ihåg att kassalikviditeten 
endast ger en grov indikation på likviditetssituationen i företaget. Nyckeltalet visar bara hur 
det såg ut vid ett visst tillfälle (bokslutet) och tar inte hänsyn till den direkta 
likviditetssituationen i företaget. Omsättningstillgångar kan exempelvis vara uppbundna i 
kundfordringar och på så sätt inte finnas tillgängliga för att betala de kortfristiga skulderna.116  
 
Balansproblemen uppstår då det egna kapitalet är förbrukat eller understiger de uppsatta 
gränserna för aktiebolag. Privata aktiebolag har en gräns på 100 000 kr medan publika måste 
ha ett aktiekapital på minst 500 000 kr. Om aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften kan 
bolaget tvångslikvideras enligt 25 kap 13-20 § ABL. 117  För de privata aktiebolagen i vår 
studie betyder det således att aktiekapitalet inte får understiga 50 000 kr. Soliditeten som visar 
det egna kapitalet i förhållande till de totala skulderna tydliggör de studerade företagens 
balansproblem. Två år före har både konkurs- och rekonstruktionsföretagen en låg men ändå 
positiv soliditet. Ett år före har det egna kapitalet förbrukats helt, vilket förklarar konkursen 
respektive företagsrekonstruktionen året därpå.  
 
Resultaten visar alltså att varken rekonstruktionsföretagen eller konkursföretagen har en 
tillfredsställande soliditet vilket förklaras av den negativa avkastningen på det egna kapitalet. 
En positiv räntabilitet på det egna kapitalet är i längden ett måste för att uppnå en balanserad 
tillväxt och bibehållen soliditet118.  De studerade grupperna har en räntabilitet på eget kapital 
kring -85 procent två år före och närmare -150 procent ett år före. Med dessa negativa resultat 

                                                 
115 Norstedts Juridik AB. s. 98-99 
116 Dambolena, I.G., Shulman, J.M., s. 74 
117 Aktiebolagslagen (2005:551) 
118 Carlsson, M. & Ingelse, M. s. 97-99 
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blir det egna kapitalet snabbt förbrukat och företaget hamnar i en besvärlig ekonomisk 
situation. 

6.2 Lagen om företagsrekonstruktion 

 
Vi hade förväntat oss att rekonstruktionsföretagens balansproblem skulle vara av mindre 
allvarlig karaktär då de faktiskt beviljats en företagsrekonstruktion. Tanken med lagen om 
företagsrekonstruktion är att företagen ska ha förutsättningar för att vända den negativa 
trenden och bli lönsamt igen. Företagets framtidsutsikter är alltså det som ligger till grund för 
att domstolen ska godkänna ansökan om företagsrekonstruktion. 119 Balansproblematiken för 
rekonstruktionsföretagen i vår studie är lika stora eller till och med större än 
konkursföretagens. Våra statistiska tester visar dessutom att skillnaden är signifikant ett år 
före, alltså att vi med 99 % säkerhet kan säga att rekonstruktionsföretagen har en sämre 
soliditet än konkursföretagen. Detta tyder på att förutsättningar utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv inte är speciellt goda för att framgångsrikt lyckas med företagsrekonstruktionen. 
Det finns naturligtvis annat som domstolarna bedömer vid en ansökan, exempelvis en bärande 
affärsidé120. 
 
Frågan är dock om det lönar sig att försöka rädda företag som har så dåliga ekonomiska 
förutsättningar. I undersökningen ser vi dessutom att de företagsrekonstruktioner vi studerat i 
många fall inte uppnått ett framgångsrikt resultat.  Fram till i oktober 2007 har hela 55 procent 
av de studerade företagsrekonstruktionerna avslutats med konkurs. Våra resultat 
överensstämmer därmed med Marie Karlsson-Tuulas studie. I hennes undersökning som 
sträckte sig över en längre period var det bara 30 procent av de rekonstruerade företagen som 
var verksamma vid studiens avslutande. Det dåliga utfallet skulle kunna vara en konsekvens 
den svaga ekonomiska situationen som företagen befinner sig i när de inleder 
rekonstruktionsförfarandet. Karlsson-Tuulas resonemang om att företagen ansöker om 
företagsrekonstruktion för sent och att de ekonomiska problemen är för långt gångna är enligt 
oss något att ta fasta på. 121 Utifrån ovanstående resonemang ställer vi oss frågan om 
kriterierna för att bli beviljad en företagsrekonstruktion är för högt ställda? 
 
Det faktum att antalet lyckade företagsrekonstruktioner är få, kan vara en bidragande orsak till 
att antalet ansökningar är så pass få. Från och med lagens införande 1996 till och med 
december 2006 utgjorde antalet ansökningar endast 1,71 procent av den totala mängden 
konkurser under samma period122.  
 
En förutsättning för att beslut om företagsrekonstruktion ska meddelas, är att gäldenären inte 
kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan oförmåga inträder inom kort123. Om 
domstolarna skulle utgå från andra kriterier där problemen kan identifieras i ett tidigare skede, 
skulle kanske fler företag uppfatta företagsrekonstruktion som ett alternativ till konkurs. Som 
lagstiftningen är utformad idag tror vi att många företag i ekonomisk kris anser att 
företagsrekonstruktionen endast är en fördröjning av en oundviklig konkurs. Kan företagen få 

                                                 
119 Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) 
120 Persson, A och M Tuula. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger.Haninge: RJS Offset i Haninge 
AB, 2000. s. 27 
121 Ibid., s. 27 
122 Karlsson-Tuula, Marie. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger II. s. 63 
123 Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) 
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hjälp i ett tidigare skede bör förutsättningarna för att lyckas med rekonstruktionen öka 
drastiskt.  
 
Balans- och betalningsproblemen som vi hittills diskuterat kring, har ofta ett direkt samband 
med dålig lönsamhet och bristande effektivitet i verksamheten. Eftersom dålig lönsamhet och 
ineffektivitet ofta är roten till det som i slutändan får företaget på fall, måste dessa 
verksamhetsproblem beaktas tillsammans med balans- och betalningsproblemen. Akutinsatser 
som anstånd med förpliktelser gentemot borgenärer, bör följas av mer långsiktigt hållbara 
verksamhetslösningar. Idag genomförs också företagsrekonstruktionerna antingen finansiellt, i 
sak eller som en kombination av dessa124. En finansiell rekonstruktion innebär ofta en 
ekonomisk uppgörelse med borgenärerna medan en rekonstruktion i sak går ut på att förända 
verksamheten så att den blir lönsam även på sikt125. Vår undersökning tyder dock på att den 
ekonomiska krisen är för djup för att en rekonstruktion i sak ska hinna få effekt. Då en 
rekonstruktion av verksamheten kan ta lång tid, tror vi att insatser för att förbättra lönsamhet 
och effektivitet bör sättas in långt tidigare än vad det görs idag.  
 
I vår undersökning framkommer att nyckeltalen som mäter just lönsamhet och effektivitet är 
väldigt dåliga redan två år innan ansökan om konkurs respektive rekonstruktion. Detta tyder 
på att en rekonstruktion i sak med fördel hade kunnat sättas in långt tidigare. Den låga 
avkastningen på totalt kapital visar även att företagen är ineffektiva då det gäller att utnyttja 
sina resurser. Även låga vinstmarginaler och trög omsättningshastighet på tillgångar kan 
indikera åt vilken riktning företaget är på väg.  
 
Tillgångarnas omsättningshastighet är i undersökningen faktiskt något lägre i de friska 
företagen. Anledningen till detta tror vi kan vara att företag i ekonomisk kris säljer av sina 
tillgångar och därmed får mindre tillgångar i förhållande till omsättningen.  Vinstmarginalen 
är redan två år före konkursen respektive företagsrekonstruktionen negativ, vilket betyder att 
företagen inte skapar tillräckligt med vinst för att betala räntekostnaderna126. Den låga 
vinstmarginalen visar att företagen tjänar lite på varje såld produkt. Med en låg vinstmarginal 
krävs en stor omsättning för att täcka de fasta kostnaderna och i slutändan ge vinst127.  
 
De studerade grupperna har faktiskt en något högre omsättning på tillgångarna än de friska 
företagen, men har tydligen inte lyckats med balansen mellan pris och antalet sålda 
produkter/tjänster. Vi vill här påpeka att tillgångarnas omsättningshastighet varierar kraftigt 
mellan olika branscher, samtidigt som det inte finns något exakt riktvärde för vad som är bra 
och dåligt. Detta gör det svårt att tolka resultaten mellan grupperna. De bekymmer företagen 
hamnat i skulle dock kunna förklaras av en bristande strategi. Företagen har kanske inte 
lyckats positionera sig som varken ett högpris- eller lågprisalternativ. Då vinstmarginalerna är 
låga finns det inte kvar pengar till att betala räntorna på företagets skulder. Ett företag som har 
problem att betala för sina lån får troligtvis en sämre förhandlingsposition gentemot 
kreditgivare.  Den höga skuldräntan i de studerade grupperna stödjer detta resonemang. En 
annan orsak till de höga räntekostnaderna skulle kunna vara dröjsmålsränta för sena 
betalningar, vilket ytterligare bidrar till att förstärka den negativa trenden. 
 

                                                 
124 Persson, H. Annina & Tuula M. Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger? s. 27 
125 Ibid., s. 27 
126 Martikainen, Isaksson & Nilsson. s. 147-149 
127 Ibid., s. 147-149 
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De små skillnaderna mellan de studerade grupperna tyder på att rekonstruktionsföretagen inte 
står bättre rustade inför ett rekonstruktionsförfarande än de företag som faktiskt gick i 
konkurs. Detta är kanske det mest intressanta i vår undersökning. Förutsättningarna för en 
lyckad företagsrekonstruktion är alltså inte bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Anledningen till 
att dessa företag beviljats företagsrekonstruktion måste således hittas på andra ställen än de 
finansiella förutsättningarna. Mot bakgrunden att en majoritet av företagsrekonstruktionerna 
misslyckas, ställer vi oss frågan om tingsrätterna verkligen tar rätt saker i betänkande? Det 
kan vara så att de ekonomiska förutsättningarna inte beaktas i samma utsträckning som de 
mer verksamhetsnära frågorna, exempelvis en bärande affärsidé. Om detta är fallet tyder våra 
resultat på att de finansiella aspekterna har en stor påverkan på utfallet av 
företagsrekonstruktionen. Vårt resultat stöder därmed det resonemang som vi tidigare förde 
om att kriterierna för att bevilja en företagsrekonstruktion bör ses över. Främst för att på så 
sätt fånga upp företag innan det ekonomiska förfallet har gått för långt.  
 

6.3 Sammanfattande analys 
 
I början av studien trodde vi att de företag som beviljats en företagsrekonstruktion skulle ha 
en bättre finansiell ställning än de företag som faktiskt gått i konkurs. Detta baserade vi bland 
annat på kriterierna för att inleda ett rekonstruktionsförfarande. Kriterierna är förutom att 
företaget inte kan betala sina förfallna skulder (illikviditet) även att problemen ska vara av 
tillfällig karaktär128. Det ska även finnas en skälig anledning till att syftet med 
företagsrekonstruktionen kan uppnås129. Är oförmågan att betala förfallna skulder ej tillfällig 
(insolvens/obestånd) är en konkurs förmodligen den enda utvägen130. I undersökningen 
framkom dock lite förvånande att rekonstruktionsföretagen har lika dåliga, eller i vissa fall 
sämre värden på nyckeltalen än konkursföretagen. Detta bidrog till att vi fick förkasta de 
flesta av våra hypoteser. Även Z-scoremodellen indikerade att rekonstruktionsföretagens 
finansiella ställning är sämre än konkursföretagens.  
 
 

                                                 
128 Lagen om företagsrekonstruktion (1996:764) 
129 Ibid. 
130 Ibid. 



DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
 

44 
 

7 Diskussion och slutsatser 
 
I denna del ska vi redogöra för de slutsatser vi dragit utifrån analysen. Avsnittet inleds med 
en tillbakablick på problemformulering och syfte för att underlätta och tydliggöra 
slutsatserna för läsaren. Avsnittet innehåller även förslag på ämnen som vi funnit intressanta 
för fortsatta studier. 

 
Problemformulering 
Kan den finansiella ställningen förklara varför vissa företag ansöker om 
företagsrekonstruktion? 
 
Syfte 
Att utifrån en finansiell analys studera skillnader i den ekonomiska ställningen hos 
rekonstruktionsföretag respektive konkursföretag.  

 
Lagen om företagsrekonstruktion har inte fått det genomslag som många hade hoppats då den 
trädde i kraft den 1 september 1996. Från lagens införande fram till december 2006 utgjorde 
antalet ansökningar om företagsrekonstruktion endast 1,71 procent av antalet konkurser. Att 
antalet lyckade företagsrekonstruktioner dessutom visat sig vara relativt få bidrar till att 
lagens nytta kan ifrågasättas. Vid en uppföljning i oktober 2007 var endast 45 procent av 
rekonstruktionsföretagen i vår studie fortfarande verksamma.  Det finns säkerligen många 
förklaringar till detta och vi har med denna undersökning försökt spegla den kanske viktigaste 
aspekten, den ekonomiska.  
 
Det visade sig att rekonstruktionsföretagen i likhet med konkursföretagen hade stora 
ekonomiska problem före de ansökte om rekonstruktion. Undersökningen visade också att det 
inte var frågan om en under året tillfällig svacka utan att det redan två år före 
rekonstruktionen och konkursen fanns allvarliga ekonomiska problem. Detta visar att det i de 
flesta fall rör sig om en nedåtgående trend som inte kommer som någon överraskning för 
företaget. Det som dock överraskade oss var att de ekonomiska problemen var lika stora eller 
till och med större i rekonstruktionsföretagen än i konkursföretagen. 
 
Då vi med utgångspunkt i teorin ställde upp våra hypoteser trodde vi att 
rekonstruktionsföretagen skulle ha en bättre finansiell ställning än konkursföretagen. Detta då 
tingsrätternas beslut att bevilja företagsrekonstruktion ska grunda sig i företagets möjlighet att 
bli lönsamt igen. Det vill säga att det ska finnas en skälig anledning att syftet med 
företagsrekonstruktionen kan uppnås. Undersökningen visade att så inte var fallet. De flesta 
hypoteser har vi alltså fått förkasta då rekonstruktionsföretagens nyckeltal inte var signifikant 
bättre än konkursföretagens. Med dessa slutsatser i ryggen ifrågasätter vi tingsrätternas 
bedömningsunderlag vid beviljandet av företagsrekonstruktion. Är företagens ekonomiska 
ställning med dagens bedömning för svag för att en företagsrekonstruktion ska vara 
meningsfull? 
 
Vi vill dock påpeka att vi inte tycker att de grundläggande förutsättningarna för beviljandet av 
en företagsrekonstruktion ska ändras. Konkurs är marknadens sätt att gallra bort de minst 
konkurrenskraftiga företagen och så menar vi att det ska fortsätta att vara. Företag ska alltså 
inte räddas till varje pris, utgångspunkten för beviljandet av en företagsrekonstruktion ska 
även i fortsättningen vara en bärande affärsidé och goda framtidsutsikter. Vår undersökning 
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visar dock att mer hänsyn borde tas till det ekonomiska läget i företagen. Idag är en 
förutsättning för beslut om företagsrekonstruktion att gäldenären inte kan betala sina förfallna 
skulder eller att en sådan oförmåga inträder inom kort. Om domstolarna skulle bevilja 
företagsrekonstruktionen i ett tidigare skede då problemen är tydliga men inte akuta, kanske 
fler företag skulle uppfatta rekonstruktionen som ett som ett alternativ till konkurs. Som 
lagstiftningen är utformad idag tror vi att många företag i ekonomisk kris anser att 
företagsrekonstruktionen endast är en fördröjning av en oundviklig konkurs. Kan företagen få 
hjälp i ett tidigare skede bör förutsättningarna för att lyckas med rekonstruktionen öka 
drastiskt.  
 
Att rekonstruktionsföretagen ur ett ekonomiskt perspektiv är lika dåligt rustade inför 
rekonstruktionsförfarandet som de företag som faktiskt gick i konkurs, är ett intressant resultat 
som vi inte hade väntat oss. Anledningen till att dessa företag beviljats företagsrekonstruktion 
måste alltså finnas på andra ställen än de finansiella förutsättningarna. Det går alltså inte att 
hitta någon förklaring till varför vissa företag ansöker om företagsrekonstruktion, enbart 
genom att studera den finansiella ställningen.  
 
Det kan vara så att de ekonomiska förutsättningarna inte beaktas i samma utsträckning som de 
mer verksamhetsnära frågorna, exempelvis en bärande affärsidé. Om detta är fallet tyder våra 
resultat på att de finansiella aspekterna faktiskt har stor påverkan på utfallet och således borde 
beaktas i större utsträckning.  
 
Sett mot bakgrund av att rekonstruktionsföretagen hade lika dåliga och i vissa avseenden 
sämre finansiella förutsättningar än konkursföretagen, är kanske en överlevandegrad på 45 
procent att betrakta som ett lyckat resultat för rekonstruktionsförfarandet.  Det är alltså inte 
själva rekonstruktionsförfarandet vi ställer oss kritiska till, utan grunderna för beviljandet. 
Med mer fokus på den finansiella ställningen tror vi att lagen om företagsrekonstruktion har 
en bättre chans att fylla sin ursprungliga funktion och få det genomslag som många en gång 
hoppats på.  

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
I denna undersökning har vi lyft fram en möjlig anledning till varför lagen om 
företagsrekonstruktion inte blivit någon succé, nämligen att de finansiella förutsättningarna är 
väldigt dåliga. Nedan listar vi några av de frågor som vi tycker skulle vara intressanta för 
fortsatta studier inom området.  
 

• Vilken hänsyn tar tingsrätterna till det ansökande företagets finansiella ställning? 
 

• Hur ställer sig företag till alternativet företagsrekonstruktion? 
 

• Hur upplever företag och dess intressenter själva rekonstruktionsförfarandet? 
 

• Vad är det ekonomiska resultatet av de företagsrekonstruktioner som varit? Är det 
ekonomiskt försvarbart ur ett intressentperspektiv?  

 
• Hur har se senaste årens förändringar i förmånsrättslagen påverkat viljan att ansöka 

om företagsrekonstruktion
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Bilaga 1
Outliers
Konkurs 1 år före Nyckeltal Kommentar Nyckeltal Kommentar

Tillg. oms.
Driver Shop AB (bensinstation/restaurant) 17,96 Lite tillgångar i förhållande till omsättningen.

Tillg. oms.
Resekompaniet i Stockholm AB (resebyrå) 14,98 Lite tillgångar i förhållande till omsättningen.

Re % Rs %

Städ Uno AB (städfirma) -5942,86

Bolaget gör en stor förlust samtidigt som nästan 
hela det egna kapitalet är förbrukat. Detta medför 
att förhållandet mellan resultatet och det egna 
kapitalet blir stort. 74,88

Räntekostnaderna onaturligt höga i förhållande till 
totala skulder. Förklaras ej av not.

Rs % Rörelsemarginal %

Chronic Style AB (mässa/utställning/inredning) 49,00

Räntekostnaderna onaturligt höga i förhållande till 
totala skulder. De höga räntekostnaderna kan 
eventuellt förklaras av dröjsmålsräntor då 
leverantörskulderna är höga. Förklaras dock ej av 
not. 165,00

Rörelseresultatet påverkas av en 
jämförelsestörande post. Försäljning av fastighet.

Konkurs 2 år före Kommentar Kommentar
Tillg. oms.

Driver Shop AB (S) 13,37 Lite tillgångar i förhållande till omsättningen
Tillg. oms.

Resekompaniet i Stockholm AB (S) 28,00 Lite tillgångar i förhållande till omsättningen
Vinstmarginal % Rörelsemarginal %

Gossen E-Handel AB (S) -164,29
Omsättningen väldigt låg, 69 643 kr jämfört med    
1 788 606 kr året efter. -165,00

Omsättningen väldigt låg, 69 643 kr jämfört med 1 
788 606 kr året efter.

Rekonstruktion 1 år före Kommentar Kommentar
Tillg. oms.

Svexa AB (flyg) 18,26

Bolaget har under året sålt sina tillgångar till 
systerbolaget. Balansomslutningen blir därför 
väldigt låg i förhållande till omsättningen.

Re %

Youngster AB (hotell & restaurang) -6174,83

Bolaget har haft hotell och restaurangverksamheten 
stängd under 7,5 månader för renovering vilket 
återspeglas i det dåliga resultatet.

Vinstmarginal Rörelsemarginal %

Datacabin AB (datakonsult) -3840,00

Bolaget har under året inte haft någon 
uppdragsgivare vilket påverkat resultatet och 
omsättningen. Vinstmarginalen blir därmed 
onaturlig. -3680,00

Bolaget har under året inte haft någon 
uppdragsgivare vilket påverkat resultatet och 
omsättningen. Rörelsemarginalen blir därmed 
onaturlig.

Rekonstruktion 2 år före Kommentar Kommentar
Re%

Show Werks I Stockholm AB (S) 2418,18

Bolaget gör en vinst efter finansiella poster men ett 
minusresultat efter att artistskatten är dragen. Detta 
medför att det egna kapitalet blir helt förbrukat och 
att Re blir extremt bra trots att företaget gör ett 
negativt resultat. Artistskatt hör inte till det vanliga 
och vi kan tycka att det till viss del tillhör 
verksamheten i detta bolag. Det positiva resultatet 
före artistskatten divideras med ett negativt eget 
kapital vilket ger en onaturligt hög Re.

Friska Kommentar Kommentar
Kassalikviditet

Kenneth & Pål Restaurang i Stockholm AB 1346,10

Omsättningstillgångarna är väldigt höga på grund 
av att bolaget har fordringar till stora belopp. Detta 
ger en onaturligt hög kassalikviditet.

Kassalikviditet

Frescati Konsult AB 1488,61

Omsättningstillgångarna är väldigt höga på grund 
av att bolaget har koncernfordringar till stort 
belopp. Detta ger en onaturligt hög kassalikviditet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2
Z-test Konfidensintervall 95% Konfidensintervall 99%

1 år före 2 år före 1 år före 2 år före 1 år före 2 år före

Kassalikviditet % -20,31 -8,96 Övre -33,02 -12,25 Övre -31,91 -11,17
Undre -40,07 -19,10 Undre -41,18 -20,18

Re % -3,00 -1,52 Övre -4,17 1,56 Övre -1,71 3,76
Undre -19,87 -12,42 Undre -22,34 -14,61

RT % -0,81 2,01 Övre 1,92 4,65 Övre 2,95 5,37
Undre -4,62 0,06 Undre -5,65 -0,66

Vinstmarginal % 1,95 0,02 Övre 3,75 1,54 Övre 4,34 2,02
Undre -0,01 -1,50 Undre -0,60 -1,98

Soliditet % -3,46 -1,71 Övre -2,23 0,29 Övre -1,31 1,01
Undre -8,04 -4,28 Undre -8,96 -5,00

RS % 0,26 0,66 Övre 0,82 1,15 Övre 1,04 1,42
Undre -0,62 -0,57 Undre -0,85 -0,85

Tillg. Oms. -1,18 0,30 Övre 0,26 0,78 Övre 0,46 0,99
Undre -1,04 -0,57 Undre -1,24 -0,78

Röreslemarginal % 3,14 2,05 Övre 4,84 3,17 Övre 5,42 3,66
Undre 1,12 0,07 Undre 0,53 -0,42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.1
Konkursföretag (1 år före) Z1 Z2 Z3 Z4 Z-Score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms. Rörelsemarginal %
Assembla Trust Technology AB (it-konsult) -0,43 -0,0004 -0,15 0,016 -3,81 56,66 -963,95 -14,89 -36,51 1,63 0,86 0,41 -37,00
Bayards & Co AB (konsult/import-export) -0,027 0,22 -0,8 0,61 -4,20 93,28 -221,50 -80,21 -18,92 37,81 5,80 4,13 -19,00
Driver Shop AB (bensinstation/restaurant) -0,052 0,017 -0,034 -0,01 -0,52 41,66 -870,00 -3,38 -0,19 -0,98 5,07 -0,20
Enskede Pianotransport AB -1,35 -1,18 -0,7 -0,56 -17,99 24,40 -59,13 -69,51 -14,98 -126,83 2,30 4,63 -15,00
K. Tirfing System AB (datakonsult) -0,69 -1,47 -0,39 -0,35 -12,31 55,75 -80,00 -39,73 -17,68 -54,79 2,70 2,23 -18,00
LAC Elektronik AB (handel) -0,3 0,056 -0,35 -0,27 -4,42 44,75 -101,30 -33,84 -9,48 -36,76 2,48 3,47 -10,00
LeLi Vildmarksresor AB (researrangör) 0,45 0,23 -0,25 0,1 2,13 19,70 -304,68 -25,51 -15,30 9,32 3,20 1,60 -16,00
Let´s Event AB (fest & konferens) 0,11 -0,18 -0,009 0,49 0,59 112,42 -8,11 -0,88 -0,55 32,46 2,83 1,56 -0,60
Resekompaniet i Stockholm AB (resebyrå) -0,07 -0,018 -0,009 0,13 -0,44 92,05 -6,06 -0,59 -0,04 11,77 0,12 -0,10
RK Rekyl Kommunikation AB (konsult) 0,067 -0,13 0,19 0,1 1,40 79,47 195,18 19,21 4,95 9,12 1,56 3,88 4,90
ScandiDelux Belysning AB (försäljning) -0,046 0,054 -0,31 -0,063 -2,28 71,41 -491,02 -30,35 -6,73 -6,71 2,44 4,50 -6,80
Städ Uno AB (städfirma) -0,013 0,73 -0,27 0,015 0,50 98,78 -26,57 -4,26 1,69 6,23 -4,30
Takmakarna i Järfälla AB (takarbeten) -0,57 -0,56 -0,063 -0,35 -6,36 41,28 -15,13 -6,34 -0,88 -54,18 1,23 7,23 -0,90
Tekniska Lösningar i Stockholm AB (sälj/installationer)0,15 0,0098 0,049 0,11 1,46 101,20 21,29 4,90 1,22 9,62 3,13 4,03 1,20
Albert Rolander AB (import/försäljning till verkstad/industri)0,27 0,13 0,012 0,14 2,42 108.02 -36,90 1,25 0,43 12,31 6,59 2,92 0,40
Berook Reklam & Musikproduktion i Stockholm AB 0,77 0,22 0,42 3,33 12,09 434,96 57,77 45,23 11,30 77,01 3,28 3,99 11,00
Braag Transporter i Huddinge AB (taxi/transport/sälj)-0,46 -0,1 -0,13 -0,13 -4,35 30,42 -127,71 -13,20 -8,93 -14,43 4,57 1,47 -9,00
Dubbar & Sånt Illustration AB (teckning/illustration) 0,38 -0,52 -0,037 0,69 1,27 163,16 -11,54 -3,91 -0,97 40,63 1,32 4,00 -0,90
EuroBell AB (försäljning) -0,24 -0,012 -0,1 0,072 -2,21 74,09 -178,65 -10,00 -4,01 6,69 2,09 2,50 -4,10
Fylkings Krog AB (restaurant) -0,72 -0,078 -0,35 0,13 -7,19 3,36 -335,62 -35,21 -49,23 11,42 3,61 0,72 -49,00
Lydeking AB (konsult/reklam/media) -0,69 -0,54 -0,045 -0,36 -6,97 24,85 -15,49 -4,49 -1,43 -56,28 2,70 3,13 -1,50
Norrtälje Frukt & Grönt AB (fruktförsäljning) 0,13 0,48 -0,6 0,091 -1,52 122,10 -617,39 -46,06 -7,47 8,36 6,10 5,89 -10,00
Reducera AB (konsult/miljö) -0,47 -2,01 -0,44 0,16 -12,42 15,26 -318,65 -41,27 -79,92 13,67 2,67 0,52 -85,00
Ronnie Widmark AB (isolation/bygg) 0,23 -0,0061 0,2 0,62 3,48 137,72 43,58 20,04 10,21 38,17 5,57 1,91 10,00
Ros & Häggström Bygg & Fönsterservice AB 0,098 0,04 0,092 0,17 1,57 110,13 56,97 9,16 3,29 14,84 0,84 2,76 3,30
Scratch Golf AB (handel med sportartiklar) 0,84 0,27 -0,17 0,21 5,47 217,22 -117,17 -16,49 -5,18 17,46 4,77 3,18 -5,20
Solna Print Offset AB (tryckeri) 0,16 0,063 -0,028 0,14 1,21 104,94 -38,80 -2,50 -1,36 12,17 2,54 1,81 -1,50
Södertörns Elektriska AB (elinstallationer) 0,52 0,3 -0,27 0,15 2,73 189,91 -204,98 -25,88 -8,62 13,24 1,48 3,00 -9,10
Anwab AB (catering/restaurang) 0,52 -0,11 0,093 0,097 3,78 166,23 86,49 9,31 3,92 8,83 1,85 2,38 3,90
Chronic Style AB (mässa/utställning/inredning) -1,37 -2,86 2,11 -0,6 -4,76 35,49 60,05 211,48 40,32 -149,26 1,28
Emil Larsson Rör AB -0,09 0,085 -0,15 -0,051 -1,37 28,30 -328,20 -14,74 -15,62 -5,33 2,60 0,94 -16,00
Flygspecialisten-Mariestads Resebyrå AB 0,37 0,08 0,083 0,28 3,54 160,38 25,02 8,43 1,17 21,98 3,82 7,19 1,20
Gossen E-Handel AB (internethandel) -0,72 -0,2 -0,59 -0,42 -9,78 20,09 -89,54 -58,98 -25,32 -70,96 2,65 2,33 -25,00
Härkell Annonsbyrå AB 0,48 -0,12 0,065 1,28 4,54 265,22 0,47 6,29 5,65 55,97 14,50 0,67 9,70
International Media Consulting Sweden AB -0,023 0,097 -0,43 -0,27 -3,01 75,40 135,93 -42,54 -33,52 -36,36 4,90 1,20 -35,00
Michael Seflin Livs AB (livsmedelsbutik) -0,19 0,03 0,0093 0,042 -1,04 31,35 -20,45 1,25 0,16 4,07 2,17 7,97 0,10
SPAB Spare Part AB (inköp och försäljning) 0,34 0,084 0,021 0,17 2,82 128,51 -1,50 2,48 3,99 14,74 3,17 0,62 3,40
SUNLAR Bilradio AB (handel) -0,25 0,07 -0,051 0,045 -1,71 51,49 -295,35 -5,15 -2,15 4,34 8,00 2,39 -2,10
Södra Bygg Tyresö AB (byggentreprenader) 0,18 2,77 -3,36 1,49 -10,80 147,50 -563,33 -336,00 -40,24 60,00 4,38 8,07 -42,00
Tennbergs Svenska AB (grafisk/reklam) 0,39 -0,01 0,21 0,1 4,04 177,59 167,83 20,92 10,88 9,38 5,70 1,90 11,00
Medelvärden -0,058 -0,102 -0,163 0,189 -1,611 98,68 -142,86 -15,71 -7,8 -1,35 3,57 3,12 9,31 -                  
Konkursföretag (1 år före) Z1 Z2 Z3 Z4 Z-Score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms. Rörelsemarginal %
Samplestorlek 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Signifikansnivå 99% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Signifikansnivå 95% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Standardavvikelse 0,50 0,80 0,68 0,66 5,75 83,17 262,69 67,88 19,59 44,25 2,54 2,12 18,94
Konfidensintervall 95 % 0,16 0,25 0,21 0,20 1,78 25,77 81,41 21,04 6,07 13,71 0,79 0,66 5,87
Konfidernsintervall 99 % 0,20 0,33 0,28 0,27 2,34 33,87 106,99 27,65 7,98 18,02 1,03 0,86 7,71
Z-scores konstanter 6,56 3,26 6,72 1,05
Konkurs 24st 60%
Grå zon 7st 18%
Ej konkurs 9st 23%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 2.2
Konkursföretag (2 år före) Z1 Z2 Z3 Z4 Z-score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms. Rörelsemarginal %
Assembla Trust Technology AB (S) -0,39 0,000029 -0,07 0,014 -3,01 60,00 -498,98 -6,54 -11,28 1,42 0,56 0,58 -11,00
Bayards & Co AB (S) -0,13 0,099 0,022 0,46 0,10 80,42 6,27 2,16 0,69 31,56 0,29 3,12 0,70
Driver Shop AB (S) -0,023 0,016 0,019 0,06 0,09 61,12 -5,84 1,91 0,14 5,78 2,40 0,14
Enskede Pianotransport AB (S) -0,85 -0,72 -0,833 -0,41 -13,95 20,67 -124,71 -83,61 -13,73 -69,67 2,00 6,08 -14,00
K. Tirfing System AB (S) -0,37 -1,76 0,07 -0,11 -7,81 66,20 37,50 6,35 2,44 -12,70 1,40 2,60 2,60
LAC Elektronik AB (S) 0,17 0,1 -0,036 0,056 1,26 73,18 -125,66 -3,60 -1,07 5,30 3,20 3,35 -1,00
LeLi Vildmarksresor AB (S) 0,62 0,22 0,064 0,53 5,77 20,34 11,67 6,41 2,28 34,79 3,70 2,81 2,30
Let's Event AB (S) 0,15 -0,05 0,04 0,42 1,53 116,83 13,10 4,18 1,83 29,27 0,56 2,29 1,80
Resekompaniet i Stockholm AB (S) -0,2 0,17 -0,24 0,21 -2,15 70,71 -128,57 -22,33 -0,80 17,50 0,25 -0,84
RK Rekyl Kommunikation AB (S) -0,03 -0,022 -0,13 0,078 -1,06 82,49 -245,56 -12,36 -3,27 -5,67 1,50 3,78 -3,30
ScandiDelux Belysning AB (S) 0,29 0,0033 0,045 0,17 2,39 121,00 20,58 4,85 1,12 14,86 2,14 4,30 1,00
Städ Uno AB (S) -0,24 0,18 0,18 0,62 0,87 60,80 -15,68 -4,85 -4,46 38,11 2,00 1,09 -4,50
Takmakarna i Järfälla AB (S) -0,22 -0,37 -0,0055 -0,24 -2,94 66,58 -8,09 -0,53 -0,12 -32,09 0,40 4,42 -0,10
Tekniska Lösningar i Stockholm AB (S) 0,098 0,012 0,037 0,12 1,06 95,49 12,62 3,75 0,87 10,81 2,70 4,30 0,86
Albert Rolander AB (S) 0,064 -0,05 0,097 0,21 1,13 117,65 24,90 9,89 3,50 17,23 6,80 2,82 3,44
Berook Reklam & Musikproduktion i Stockholm 
AB 0,32 0,22 -0,074 0,52 2,87 147,74 -16,81 -4,84 -1,05 33,90 1,20 3,83 -2,00
Braag Transporter i Huddinge AB (S) -0,33 -0,26 0,16 0,065 -1,87 55,32 169,23 16,45 7,09 6,08 6,60 2,32 7,00
EuroBell AB (S) -0,086 -0,015 -0,08 0,014 -1,14 91,25 -712,50 -8,32 -4,31 1,41 1,70 1,90 -4,30
Fylkings Krog AB (S) -0,72 0,1 -0,16 0,08 -5,39 7,58 -222,22 -16,06 -20,59 7,61 0,90 0,78 -21,00
Gubbar & Sånt Illustration AB (S) 0,24 0,43 -0,87 0,53 -2,31 136,73 -251,92 -86,09 -29,08 34,44 0,52 2,96 -29,00
Lydeking AB (S) -0,69 0,18 -0,72 -0,35 -9,15 68,69 -144,92 -71,21 -28,41 -53,63 4,30 2,48 -29,00
Norrtälje Frukt & Grönt AB (S) -0,083 0,2 0,038 0,34 0,72 79,63 10,97 5,34 1,40 25,43 3,10 3,52 1,10
Reducera AB (S) -0,056 -1,07 -0,17 0,56 -4,41 59,54 -54,06 -16,52 -37,80 36,30 4,90 0,44 -38,00
Ronnie Widmark AB (S) 0,016 0,18 -0,16 0,44 0,08 170,75 -62,04 -15,82 -6,33 30,51 4,70 2,34 -6,70
Ros & Häggström Bygg & Fönsterservice AB (S) -0,02 0,0053 0,27 0,17 1,88 94,99 105,20 26,60 5,59 14,67 13,40 4,75 5,60
Scratch Golf AB (S) 0,6 0,17 -0,13 0,35 3,98 82,80 -62,79 -12,97 -5,94 25,83 4,40 2,18 -6,00
Solna Print Offset AB (S) 0,21 0,05 0,03 0,32 2,08 110,07 1,51 3,53 1,36 24,15 4,30 2,50 1,20
Södertörns Elektriska AB (S) 0,34 -0,18 0,29 0,13 3,73 139,01 251,25 29,93 13,10 11,61 0,85 2,28 13,00
Anwab AB (S) 0,46 0,02 -0,075 0,016 2,60 87,41 -1030,00 -7,49 -1,95 1,56 8,70 3,84 -2,00
Chronic Style AB (S) -0,18 -0,027 -0,16 -0,19 -2,54 20,53 -108,22 -15,63 -21,22 -23,44 7,90 0,71 -22,00
Emil Larsson Rör AB (S) 0,11 0,04 0,034 0,11 1,20 83,52 14,23 3,79 1,20 10,13 2,60 3,17 1,10
Flygspecialisten-Mariestads Resebyrå AB (S) 0,23 0,087 0,039 0,35 2,42 130,35 6,82 3,84 0,39 24,48 3,10 10,13 0,39
Gossen E-Handel AB (S) -0,61 -0,22 -0,94 -0,32 -11,37 30,99 -228,07 -94,07 -46,72 8,40 0,57
Härkell Annonsbyrå AB (S) 0,54 -0,1 0,06 0,69 4,34 427,78 2,27 5,53 3,21 40,55 7,70 1,72 3,30
International Media Consulting Sweden AB (S) -0,006 0,064 0,06 0,1 0,68 97,56 -15,21 6,27 4,52 9,31 8,50 1,13 5,50
Michael Seflin Livs AB (S) -0,17 -0,036 0,09 0,046 -0,58 34,33 148,26 9,24 1,25 4,40 2,80 7,37 1,20
SPAB Spare Part AB (S) 0,39 0,13 -0,014 0,2 3,10 127,39 -24,35 -1,15 -0,88 16,40 3,40 1,28 -1,10
SUNLAR Bilradio AB (S) 0,41 0,0077 0,12 0,16 3,69 54,80 35,50 12,10 4,70 13,91 8,40 2,57 4,70
Södra Bygg Tyresö AB (S) 0,08 0,12 -0,12 0,17 0,29 109,79 -83,98 -11,87 -4,42 14,43 0,27 2,71 -4,40
Tennbergs Svenska AB (S) 0,4 -0,054 0,058 0,031 2,87 183,37 8,24 5,81 2,51 2,94 5,70 2,21 2,60
Medelvärden 0,008 -0,053 -0,079 0,168 -0,474 93,64 -82,25 -8,20 -3,53 8,82 3,71 2,93 -3,61
Konkursföretag (2 år före) Z1 Z2 Z3 Z4 Z-score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms. Rörelsemarginal %
Samplestorlek 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Signifikansnivå 99 % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Signifikansnivå 95 % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Standardavvikelse 0,36 0,38 0,28 0,27 4,25 67,84 226,53 27,91 10,62 24,89 3,09 1,92 10,73
Konfidensintervall 95 % 0,11 0,12 0,09 0,08 1,32 21,02 70,20 8,65 3,29 7,71 0,96 0,59 3,33
Konfidensintevall 99 % 0,15 0,15 0,12 0,11 1,73 27,63 92,26 11,37 4,33 10,14 1,26 0,78 4,37
Z-scores konstanter 6,56 3,26 6,72 1,05
Konkurs 23st 58%
Grå zon 8st 20%
Ej konkurs 9st 23%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.3
Företagsrekonstruktioner 2006 (1 år före) Z1 Z2 Z3 Z4 Z-score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms. Rörelsemarginal %
Astoria Cinemas AB (S) -0,29 -0,008 -0,1 0,3 -2,29 60,15 -46,08 -9,00 -3,35 23,29 2,26 2,68 -3,80
Berras Sportfiske AB (S) 0,3 0,1 -0,11 0,1 1,66 8,29 -34,01 0,55 0,33 9,39 4,13 1,62 -7,00
Budwheels AB (S) -1,21 -0,88 -0,3 -0,57 -13,42 44,76 -38,61 -29,91 -4,98 -133,97 9,32 6,00 -5,00
Flemingsbergs Elektriska AB (S) -0,23 0,008 -0,24 -0,19 -3,30 66,81 -112,47 -22,58 -8,38 -22,01 1,90 2,52 -9,00
MIFAB, Mikrorama Förvaltnings AB (S) -0,69 0,06 -0,018 0,13 -4,32 24,01 -4,65 2,39 0,85 18,28 3,88 2,99 -0,60
Mistral Gruppen AB (S) 0,06 0,01 -0,06 -0,04 -0,02 106,26 -209,39 -5,50 -0,91 -4,21 3,30 5,58 -1,00
Vici Consulting (S) 0,3 0,13 0,037 0,34 3,00 145,27 11,74 3,66 4,19 29.24 0,33 0,87 4,00
Viking Extern Säkerhet AB (S) -0,13 -0,16 -0,17 -0,14 -2,66 87,09 -119,31 -17,31 -5,81 -16,23 1,55 2,98 -6,00
Zantini Nordic AB (S) 0,28 0,1 0,08 0,13 2,84 64,15 -12,82 8,28 3,89 11,86 11,11 2,10 4,00
AB Kulturbolaget i medborgarhuset Stockholm -0,46 -0,099 -0,21 0,12 -4,63 27,85 -213,55 -20,70 -14,75 11,00 2,98 1,40 -15,00
Anders Nilsson & Co AB (tjänst, konsult) 0,34 0,02 0,045 0,3 2,91 153,96 8,55 5,26 1,89 22,81 4,30 2,78 1,60
Business Centre Stockholm AB (finans) 0,041 0,13 0,035 0,24 1,18 105,03 17,21 3,95 2,68 19,41 0,76 1,24 2,80
Crown Städteknik AB -0,12 0,018 0,06 0,063 -0,26 61,28 18,27 5,95 1,97 5,95 5,18 2,94 2,00
Elite Team Sverige AB (konsultföretag) 0,23 0,032 0,049 0,064 2,01 74,72 23,48 5,38 2,41 8,32 3,78 2,23 2,20
Färggren Eric Lindblom AB (färghandel) 0,09 -0,24 0,0046 -0,15 -0,32 35,33 -16,14 0,61 7,76 -17,73 2,94 3,63 0,13
GW Kemtrans AB (transportföretag) -0,41 0,18 -0,17 -0,029 -3,28 36,81 -781,08 -16,90 -8,14 -2,96 6,03 2,06 -8,20
Hathor Opera AB (opera, teater) -0,3 0 -0,35 0,025 -4,29 44,29 -1498,15 -34,87 -12,11 2,40 1,07 2,88 -12,00
Kema Resor AB (försäljning) (se res.post) 0,057 0,48 0,049 0,095 2,37 106,35 -554,98 -47,18 -6,60 8,68 1,06 7,04 0,70
Stockholms Villaentreprenad AB (husbyggen) 0,16 0,079 -0,12 0,06 0,56 95,77 -222,40 -11,27 -4,69 5,82 1,79 2,40 -4,90
Svexa AB (flyg) -1,05 0,11 -1,77 -0,51 -18,96 48,75 -163,02 -171,46 -9,39 -105,18 2,70 -9,70
Vendel Data Stockholm AB -0,54 0,17 -0,21 0,093 -4,30 40,22 -293,37 -21,20 -8,35 8,47 3,98 2,50 -8,50
Youngster AB (hotell & restaurang) -0,15 -0,055 -0,22 0,0037 -2,64 62,56 -22,41 -56,85 0,37 0,21 0,39 -57,00
Bosjö Personalpol AB (rekrytering) -0,49 -0,65 0,082 -0,28 -5,08 64,44 0,17 8,77 1,01 -38,39 6,40 8,67 0,95
Datacabin AB (datakonsult) -1,12 0,17 -0,93 -0,22 -13,27 5,99 -367,24 -91,87 -27,75 5,16 0,03
Installations Kompaniet El & Data i Stockholm AB -0,31 0,0044 0,037 0,034 -1,73 38,10 -23,60 3,82 1,20 3,27 4,76 3,19 1,20
Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB (tvätteri) -0,15 0,0061 -0,063 0,14 -1,24 61,49 -75,22 -6,23 -2,39 12,68 3,78 2,58 -2,40
Pastatanter AB (restaurant) 0,22 0,022 0,053 0,15 2,03 128,37 14,20 6,39 1,88 12,63 5,30 3,40 1,60
Show Werks i Stockholm AB (show/artisteri) -1,64 0,0014 -0,58 -0,43 -15,10 7,00 -78,34 -57,68 -44,90 -76,37 1,23 1,28 -45,00
Skandinavisk Opinion SKOP AB -0,16 0,0083 -0,44 0,16 -3,81 75,24 -343,71 -44,01 -34,75 13,74 3,71 1,27 -35,00
Stenkullavägens Riv & Bygg AB (rivning) -0,15 -0,044 0,066 0,015 -0,67 24,33 270,67 6,68 4,80 1,51 2,64 1,38 4,80
Svala & Söderlund Kungl. Hovmusikhandel AB 0,19 0,063 0,01 0,07 1,59 9,41 -49,61 1,20 0,73 6,52 4,72 1,64 0,65
Tropic Foods AB (import/export-livsmedel) -0,12 -0,16 0,042 0,31 -0,70 70,61 7,21 4,52 1,12 23,73 3,70 4,04 1,00
Visit Scandinavia Incoming Services AB (turism) -0,12 -0,05 -0,003 0,075 -0,89 65,74 -69,98 -0,21 -0,18 7,01 5,00 1,10 -0,30
Medelvärden -0,229 -0,013 -0,164 0,014 -2,637 62,13 -154,88 -17,06 -5,93 -6,49 3,67 2,73 -6,34
Företagsrekonstruktioner 2006 (1 år före) Z1 Z2 Z3 Z4 Z-score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms. Rörelsemarginal %
Samplestorlek 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Signifikansnivå 99 % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Signifikansnivå 95 % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Standardavvikelse 0,47 0,23 0,36 0,22 5,38 38,25 312,44 35,79 14,23 36,11 2,37 1,87 14,07
Konfidensintervall 95 % 0,16 0,08 0,12 0,08 1,83 13,05 106,60 12,21 4,85 12,32 0,81 0,64 4,80
Konfidensintervall 99 % 0,21 0,10 0,16 0,10 2,41 17,15 140,10 16,05 6,38 16,19 1,06 0,84 6,31
Z-scores konstanter 6,56 3,26 6,72 1,05
Konkurs 24st 73%
Grå zon 6st 18%
Ej konkurs 3st 9%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.4
Företagsrekonstruktioner 2006 (2 år före) Z1 Z2 Z3 Z4 Z-score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms. Rörelsemarginal %
Astoria Cinemas AB (S) -0,12 0,11 -0,15 0,22 -1,21 92,49 -87,60 -13,03 -9,81 18,01 2,50 1,34 -12,00
Berras Sportfiske AB (S) 0,28 0,08 -0,01 0,01 2,04 6,36 -35,12 -1,21 -0,83 11,68 3,30 1,46 -9,00
Budwheels AB (S) -0,78 -0,3 0,43 -0,45 -3,68 56,09 -71,26 -43,09 -7,90 -82,97 8,70 5,45 -8,00
Flemingsbergs Elektriska AB (S) 0,14 0,004 0,03 0,04 1,18 103,52 49,70 2,98 0,88 3,48 1,40 3,38 0,90
MIF AB, Mikrorama Förvaltnings AB (S) -0,24 0,09 0,05 0,2 -0,74 31,50 15,01 12,28 3,71 21,30 3,50 3,40 1,50
Mistral Gruppen AB (S) 0,07 0,0004 0,03 0,02 0,68 95,20 58,73 3,03 1,58 2,04 1,90 1,92 1,60
Vici Consulting AB (S) 0,51 0,22 0,02 0,8 5,04 205,49 3,35 1,74 4,14 47,89 0,20 0,42 4,00
Viking Extern Säkerhet AB (S) -0,1 -0,05 -0,14 -0,17 -1,94 89,96 -97,41 -9,53 -2,97 -20,59 13,08 4,78 -3,00
Zantini Nordic AB (S) 0,19 0,09 0,12 0,14 2,49 59,42 15,10 11,80 5,83 12,74 11,30 1,99 6,00
AB Kulturbolaget i medborgarhuset Stockholm (S) -0,36 -0,008 -0,08 0,36 -2,55 24,71 -37,42 -8,06 -21,09 26,36 2,40 0,36 -23,00
Anders Nilsson & Co AB (S) 0,24 0,02 0,01 0,36 2,08 131,95 3,57 1,18 0,61 26,35 0,40 1,96 0,60
Business Centre Stockholm AB (S) -0,57 0,09 -0,4 -0,23 -6,38 55,44 -141,27 -38,95 -32,64 -29,05 1,60 1,19 30,00
Crown Städteknik AB (S) 0,17 0,12 -12 0,37 -78,75 69,21 -45,19 -11,38 -3,57 26,95 1,00 2,86 -4,00
Elite Team Sverige AB (S) 0,32 0,01 0,11 0,09 2,97 103,49 83,66 11,42 6,35 10,39 3,10 1,80 6,20
Färggren Eric Lindblom AB (S) 0,04 -0,22 0,02 -0,13 -0,46 33,26 -13,39 2,47 0,67 -14,90 3,90 3,66 0,60
GW Kemtrans AB (S) -0,05 0,19 -0,14 0,03 -0,62 83,89 -596,18 -14,04 -8,88 3,07 4,40 1,57 -9,00
Hathor Opera AB (S) -0,13 0 -0,07 0,03 -1,29 58,31 -287,85 -6,65 -1,85 2,74 1,30 3,60 -2,00
Kema Resor AB (S) (jmf post) 0,08 0,02 0,009 0,11 0,77 109,50 1,72 0,87 0,12 9,92 0,20 7,04 0,12
Stockholms Villaentreprenad AB (S) 0,17 0 0,28 0,4 3,42 84,70 100,19 28,14 10,29 27,58 0,60 2,73 10,00
Svexa AB (S) 0,43 0,0015 -0,008 0,16 2,94 178,79 48,45 7,14 1,89 14,73 9,00 3,78 -0,20
Vendel Data Stockholm AB (S) -0,09 0,05 0,04 0,3 0,16 102,96 6,66 3,69 1,22 22,36 2,90 3,00 1,20
Youngster AB (S) -0,37 0,0002 -0,22 0,02 -3,88 74,74 -1127,00 -16,47 -29,53 1,48 0,30 0,74 -30,00
Bosjö Personalpol AB (S) -0,5 0,1 0,65 -0,28 1,12 64,01 -208,64 -64,42 -4,88 -38,94 12,05 13,20 -5,00
Datacabin AB (S) -0,16 0,67 -0,71 0,6 -3,01 67,97 -206,45 -68,93 -34,22 37,62 1,30 1,98 -35,00
Installations Kompaniet El & Data i Stockholm AB (S) -0,24 0,0015 0,051 0,038 -1,19 0,63 30,40 5,20 1,77 3,85 12,38 2,92 1,80
Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB (S) -0,34 0,0071 0,05 0,21 -1,65 51,86 3,10 6,20 1,87 17,12 6,86 3,32 1,50
Pastatanter AB (S) 0,32 0,2 0,02 0,15 3,04 153,24 23,54 4,37 1,14 13,29 1,40 3,75 0,54
Show Werks I Stockholm AB (S) -0,77 -0,1 0,28 0,12 -3,37 97,08 31,72 12,55 -1,30 0,26 2,23 13,00
Skandinavisk Opinion SKOP AB (S) -0,03 0,0023 -0,13 0,31 -0,74 95,58 -71,43 -12,74 -6,37 23,91 5,70 2,00 -6,30
Stenkullavägens Riv & Bygg AB (S) -0,64 0,083 -0,32 -0,13 -6,21 47,63 -227,16 -31,76 -10,43 -15,42 2,80 3,04 -10,00
Svala & Söderlund Kungl. Hovmusikhandel AB (S) 0,094 0,06 0,02 0,11 1,06 25,54 5,57 2,18 1,39 9,56 1,80 1,57 1,40
Tropic Foods AB (S) -0,33 -0,16 0,05 0,25 -2,09 52,94 8,82 5,50 1,09 19,82 4,70 5,06 1,00
Visit Scandinavia Incoming Services AB (S) -0,19 -0,06 0,22 0,16 0,20 65,26 -9,89 5,59 2,09 14,14 5,60 2,50 9,00
Medelvärden -0,090 0,040 -0,360 0,128 -2,744 77,96 -87,68 -5,84 -3,51 6,82 3,99 3,03 -1,99
Företagsrekonstruktioner 2006 (2 år före) Z1 Z2 Z3 Z4 Z-score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms. Rörelsemarginal %
Samplestorlek 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Signifikansnivå 99 % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Signifikansnivå 95 % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Standardavvikelse 0,33 0,16 2,10 0,25 13,91 44,96 232,78 22,19 11,15 24,34 3,85 2,34 11,79
Konfidensintervall 95 % 0,11 0,05 0,72 0,08 4,74 15,34 79,42 7,57 3,80 8,30 1,31 0,80 4,02
Konfidensintervall 99 % 0,15 0,07 0,94 0,11 6,24 20,16 104,38 9,95 5,00 10,91 1,73 1,05 5,28
Z-scores konstanter 6,56 3,26 6,72 1,05
Konkurs 23st 70%
Grå zon 5st 15%
Ej konkurs 5st 15%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.5
Friska företag 2002-2005 Z1 Z2 Z3 Z4 Z-score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms.
Br. Cassirer Biluthyrning AB 0,4 0,37 0,1 1,95 6,55 239,73 20,59 13,61 11,20 66,09 0,01 1,19
Effectima AB -0,047 0,032 0,085 0,14 0,51 84,89 56,46 8,73 8,28 11,91 2,27 1,05
Konceptfilm Scandinavia AB -0,028 -0,2 0,23 0,75 1,50 95,18 52,80 22,68 19,24 42,96 0,00 1,18
Kristina Buch Advokatbyrå AB 0,55 0,56 -0,15 1,44 5,94 233,81 -25,56 -15,07 -11,05 58,94 0,00 1,36
Made by Storm AB -0,12 -1,26 0,46 0,033 -1,77 92,70 1575,00 45,07 12,85 2,82 1,06 3,51
Master of Sweden in Stockholm AB -0,004 0,052 0,1 0,19 1,02 70,11 56,86 11,73 2,93 13,30 2,87 3,87
Nipa Städservice AB 0,37 0,33 0,2 1,22 6,13 195,10 34,63 19,62 6,38 55,01 1,30 3,08
S-tec AB 0,6 -0,031 0,55 1,66 9,27 346,90 88,67 55,39 15,32 62,47 0,00 3,61
Stockholm Fuelling Services AB -0,2 -0,0009 0,02 0,008 -1,17 73,03 12,61 2,08 0,93 0,80 2,00 2,24
Talco Consulting AB 0,86 0,49 0,11 1,75 9,82 132,87 17,59 11,59 72,59 63,60 1,11 0,16
Ekbackens Åkeri AB 0,033 0,014 0,16 0,28 1,63 125,32 57,65 15,56 12,23 22,04 3,67 1,27
FunKey Event AB 0,097 -0,42 -0,084 -0,13 -1,43 110,79 -64,10 -8,46 -5,56 -14,34 0,76 1,52
Meijer IT i Täby AB 0,52 0,21 0,11 1,03 5,92 208,67 21,37 10,86 5,44 50,82 0,16 2,00
Mihalj Far och Son Fastighetsservice AB 0,65 0,5 0,16 3,72 10,88 713,36 21,11 16,64 20,29 78,82 0,00 0,79
Nils Burman & CO AB 0,26 0,13 0,012 0,33 2,56 130,34 4,88 1,20 0,23 24,68 0,00 5,31
Nimis AB 0,23 0,14 0,029 0,3 2,48 130,13 11,63 2,91 1,74 23,30 0,27 1,67
PCR-Bil & Bygg AB 0,72 -0,064 -0,5 0,14 1,30 251,39 -420,83 -49,69 -41,67 12,08 1,33 1,19
Stegenberg Entreprenad AB 0,13 0,098 0,088 0,72 2,52 135,00 18,73 9,07 11,19 41,86 2,10 0,81
Stina Nordenstam AB -0,026 0,017 -0,037 0,031 -0,33 97,11 -128,29 -3,66 -10,84 2,99 0,20 0,33
Östermalms Fastighetscontroll AB 0,56 0,04 0,041 1,95 6,13 265,71 6,57 4,35 1,37 66,18 0,61 3,18
American Cleaning Machines AB 0,6 0,4 0,007 1,01 6,35 128,76 2,27 3,68 1,69 50,25 5,20 2,17
Ander & Lindström Partners AB 0,17 0,0096 0,002 0,2 1,37 120,04 0,93 0,15 0,09 16,69 0,01 1,77
D S H Software AB -0,011 -0,21 0,34 0,12 1,65 98,77 271,26 35,24 31,04 10,61 0,00 1,13
Kenneth & Pål Restaurang i Stockholm AB 0,93 0,69 -0,082 6,68 14,81 -4,95 -4,31 -14,86 86,97 0,00 0,29
Kjell Carlsson Projektkonsult AB 0,89 0,61 0,059 5,33 13,82 674,30 9,29 7,90 19,21 84,19 0,50 0,41
Lidingö Akupunktur och Psykoterapi AB -0,07 0,47 0,048 2,86 4,40 66,99 8,39 6,43 24,42 74,16 0,80 0,26
Lås-Arne Malmström AB 0,48 0,39 0,02 1,25 5,87 110,24 3,25 2,10 1,10 55,65 0,70 1,85
Munklägret AB 0,64 0,091 -0,13 1,8 5,51 281,13 -20,83 -12,75 -3,44 64,43 1,40 3,70
Nockeby Livs AB -0,33 -0,0015 0,34 0,1 0,22 28,49 341,44 33,78 5,35 9,18 2,80 6,30
Skanstull Marin Tillbehör AB 0,1 0,06 -0,05 0,18 0,70 38,34 32,49 5,23 5,51 15,56 0,20 0,94
Advokat Ingemar Folke AB 0,23 0,1 0,0038 0,31 2,19 130,96 1,33 0,42 0,50 23,50 0,00 0,83
Bertil Uhléns Fastighetsaktiebolag 0,08 0,74 -0,011 1,67 4,62 498,97 -24,99 -0,19 -0,75 62,63 11,37 0,25
Britt-Marie Bystedt Konsult AB 0,73 0,37 0,11 2,39 9,24 411,83 11,81 10,97 40,93 70,58 1,40 0,27
Connvecta AB 0,55 0,23 0,12 1,06 6,28 231,88 24,36 13,07 3,54 51,49 1,20 3,69
Frescati Konsult AB 0,92 0,48 0,14 0,93 9,52 16,40 15,32 97,85 93,43 0,12 0,16
Garage AB Heimdal 0,58 0,52 0,087 2,74 8,96 358,21 12,73 11,09 17,69 73,05 0,00 0,63
GATEWAY Communication Stockholm AB 0,36 0,49 0,25 2,7 8,47 250,24 0,62 25,70 16,21 72,75 1,94 1,58
Kimblad Technology AB 0,63 0,59 0,07 3,36 10,05 252,04 9,45 7,25 7,37 76,64 0,00 0,98
Saniflo AB 0,094 0,064 -0,12 0,11 0,13 41,32 -74,63 -6,70 -1,61 10,09 0,90 4,16
Östermalms Fastighetscontroll AB 0,38 0,15 -0,077 0,87 3,38 169,70 -15,97 -7,14 -2,37 46,75 0,32 3,01
Medelvärden 0,338 0,181 0,070 1,330 4,674 200,64 50,58 8,04 9,56 43,37 1,21 1,84
Friska företag 2002-2005 Z1 Z2 Z3 Z4 Z-score Kassalikviditet % Re % Rt % Vinstmarginal % Soliditet % Rs % Tillg. Oms.
Samplestorlek 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Signifikansnivå 99 % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Signifikansnivå 95 % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Standardavvikelse 0,34 0,36 0,18 1,50 4,22 159,15 267,95 17,29 22,35 29,06 2,02 1,51
Konfidensintervall 95 % 0,10 0,11 0,05 0,46 1,31 49,32 83,04 5,36 6,93 9,01 0,63 0,47
Konfidensintervall 99 % 0,14 0,14 0,07 0,61 1,72 64,82 109,13 7,04 9,10 11,84 0,82 0,61
Z-scores konstanter 6,56 3,26 6,72 1,05
Konkurs 9st 23%
Grå zon 9st 23%
Ej konkurs 22st 55%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3
Rekonstruktionsföretag Konkurs
Astoria Cinemas AB K 2007-07-13
Berras Sportfiske AB Nedlagd verksamhet
Budwheels AB NEJ
Flemingsbergs Elektriska AB NEJ
MIFAB, Mikrorama Förvaltnings AB K 2006-03-29
Mistral Gruppen AB NEJ
Vici Consulting K 2007-01-15
Viking Extern Säkerhet AB K 2007-01-19
Zantini Nordic AB K 2007-04-10
AB Kulturbolaget i medborgarhuset Stockholm K 2006-02-06
Anders Nilsson & Co AB K 2006-02-02
Business Centre Stockholm AB Nedlagd verksamhet
Crown Städteknik AB K 2006-02-07
Elite Team Sverige AB NEJ
Färggren Eric Lindblom AB NEJ
GW Kemtrans AB NEJ
Hathor Opera AB NEJ
Kema Resor AB K 2005-08-15
Stockholms Villaentreprenad AB NEJ
Svexa AB K 2006-05-29
Vendel Data Stockholm AB NEJ
Youngster AB K 2005-08-12
Bosjö Personalpol AB K 2006-08-18
Datacabin AB NEJ
Installations Kompaniet El & Data i Stockholm AB NEJ
Lunda Tvättinrättning Drottningholm AB NEJ
Pastatanter AB K 2004-11-26
Show Werks i Stockholm AB NEJ
Skandinavisk Opinion SKOP AB NEJ
Stenkullavägens Riv & Bygg AB K 2004-08-26
Svala & Söderlund Kungl. Hovmusikhandel AB NEJ
Tropic Foods AB K 2005-03-08
Visit Scandinavia Incoming Services AB Nedlagd verksamhet

Andel konkurser/nedlagd verksamhet % 55%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


