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Sammanfattning 

Inledning: 

Konkurser är en risk som drabbar alla samhällets aktörer på kort och lång sikt. För att 

förbereda sig har det utvecklats olika verktyg för att predicera konkurser. Ett av dessa verktyg 

är Altmans Z-värdemodell. Dock finns det strukturella egenskaper som skiljer företag åt. Men 

även externa förutsättningar som dessutom förändras efter tid och geografiska lägen. 

 

Syfte: 

Att undersöka hur Altmans Z-värde kan användas som indikator för finansiell oro mellan 

olika branscher i Sverige.   

 

Teoretisk referensram:  

Här redogörs en samling relevanta teorier. Först beskrivs bokslutsanalyser och hur dessa kan 

tolkas med nyckeltal. Sedan kommer det lite om Altmans Z-värdemodell och övriga verktyg. 

Ur denna teori formuleras sex hypoteser som ska bidra till att besvara problemfrågorna. Den 

teoretiska referensramen avslutas med tidigare studier. 

 

Metod:  

Uppsatsen följer det generella ramverket inom finansforskning. Uppsatsen använder en 

abduktiv metodansats. Vilket ger en kvalitativ och kvantitativ aspekt. Dels fanns en egen 

undersökning där olika urvalsgruper jämfördes under en treårsperiod. Men också tidigare 

studier. All metod och källor utsätts för en kritisk granskning.   

 

Resultat och analys: 

Rådatan från den egna undersökningen sammanställs och används i hypoteserna. Resultatet 

jämförs därefter med det som fanns i den teoretiska referensramen. Detta är en analys med all 

empiri som kan svara på uppsatsens syfte och dess problemfrågor.  

    

Slutsats:  

Altmans Z-värde fungerar utmärkt på den svenska marknaden. Den har många möjligheter 

som indikator för alla aktörer och branscher. 

  



 

 

Abstract 

Introduction:  

Bankruptcies are a risk that affects all actors in a society. Several tools have been developed 

to predict bankruptcy. One of these is Altman’s Z-score model. There are however structural 

differences between types of companies. There are also external aspects, which in turn 

change over time and locations. 

 

Purpose:  

To examine how Altman’s Z-score could be used as an indicator for financial distress among 

different industries in Sweden.  

 

Theoretical framework:  

Several relevant theories are presented. First out is a description of how accounts can be 

examined using key-performance-indicators. Thereafter comes a literary review of Altman’s 

Z-score model, as well as comparative tools. This theory was used to formulate six 

hypotheses. The theoretical framework ends with a review of prior studies. 

 

Method:  

This thesis followed the general framework within financial research. It used an abductive 

research methodology. Which gives it qualitative and quantitative approaches. There is partly 

a self-made study using test and reference units. Which were examined over a three-year 

period. As well as the data gathered from prior studies, presented in the theoretical 

framework. All methods and sources of reference are critiqued. 

 

Results and analysis:  

The raw data from the own study was consolidated and used to test the hypotheses. This was 

an analysis that was grounded in all the previous data. The results from the primary data were 

compared to that with which was presented in the theoretical framework. To draw the 

conclusion in response to the stated purpose, as well as answering the questions. 

 

Conclusions:  

Altman’s Z-score works perfectly on the Swedish market. There is a lot of potential to use it 

as an indicator for all actors and industries.  



 

 

Begreppslista 

● Abduktion: Ett tillvägagångssätt där man växlar mellan deduktion och induktion. 

Teori utvecklas från empiri och vice versa i motsatt riktning.  

● Index: Denna uppsats kommer att benämna Z-score som “Z-index”, för att det ansågs 

mer passande på svenska. Index syftar på att indikera genom att ge ett visst 

kvantitativt värde. 

● Konkursprediktionsmodell: En metod som kan användas för att utföra en riskanalys 

gällande insolvens, eller en oförmåga för ett företag att betala sina skulder. 

● MDA: Förkortning av Multivariat-Diskriminant-Analys. En metod för att urskilja 

variabler från varandra efter egenskaper. 

● Nyckeltal: Är prestationsmått som mäter in och ut-enheter av resurser. Ofta i form av 

kvoter för att få en indikation på hur företaget presterar. 

● Z-värdet: Är intervallvärdet av den beroende variabeln Z. Även kallad Z-score på 

engelska.  

● Riskzon: Ett viss intervall inom vilket Z-indexet faller. Intervallen avgör den nivå av 

risk företaget är utsatt för. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras läsaren till uppsatsens ämne. Genom att formulera den 

till ett större sammanhang med en bakgrundsbeskrivning om ämnesvalet. Därefter blir det 

mer praktiskt genom att svara på varför det är intressant att undersöka. Efter den teoretiska 

introduktionen kommer problemdiskussionen, som konkretiseras i en problemformulering. 

Alltsammans summeras till en syftesformulering och undersökningsfrågor. Slutligen visas 

dispositionen för uppsatsens samtliga delar. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
År 2016 gick 6 335 svenska företag i konkurs, vilket orsakade 16 339 arbetstillfällen att gå 

förlorade (Tillväxtanalys 2017 s.9). Däremot är det fler än bara interna aktörer, likt de 

anställda som påverkas. Konkurser och dess kostnader sträcker sig långt utanför företagets 

egna gränser. Hela samhället drabbas av direkta och indirekta kostnader. Kortsiktigt består de 

direkta kostnaderna av bland annat uteblivna fordringar. Långsiktigt förlorar samhället 

skatteintäkter och jobbtillfällen - som är beroende av det drabbade företaget (Mbat & Eyo 

2013 s.19). Därför har det växt fram ett stort intresse för att försöka varna för finansiella 

svårigheter. 

Konkurser definieras i överensstämmelse med Kronofogden enligt följande: 

“Ett bolag eller en person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra 

det under en längre tid, kan försättas i konkurs. Ärendet tas upp hos tingsrätten genom din 

egen eller någon annans ansökan. I samband med konkursbeslutet utser tingsrätten en 

konkursförvaltare (Kronofogden u.å.).” 

Dessa varningar för finansiella svårigheter består av diverse verktyg. De kan ses som 

hjälpmedel för att göra riskbedömningar. Ett av dessa är Altmans Z-index, vilket är en 

kvantitativ nyckeltalsanalys för att bedöma risken för en framtida konkurs. Dock bör man ta 

hänsyn till att olika branscher och företagstyper borde reagera annorlunda beroende på dess 

struktur. Är det därför möjligt att använda en gemensam metod för konkursprediktion vilket 

passar alla företag? 

 

1.1.1 Introduktion till konkurser 

Konkurser ser väldigt olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Däremot finns det 

generella ramverk som olika länder mer eller mindre efterföljer. Konkurser skiljer sig även åt 

när man jämför mellan typer av företag som går i konkurs (Altman & Hotchkiss 2006 s.55). 

När det gäller aktiebolag är kravet på en god betalningsförmåga extra hård. I Sverige finns 

det bland annat en speciell regel om “kontrollbalansräkning.” Detta innebär att det egna 

kapitalet inte får understiga hälften av aktiekapitalet. Om den ens antyder på att göra det 

måste en potentiell likvidation vara på agendan vid nästa bolagsstämma (SFS 2005:551 

§25:3). Likvidation är till skillnad från en konkurs alltid frivilligt. Enligt svensk lag sker en 

konkurs när ett företag blivit insolvent. Det innebär att företaget inte längre är i stånd att 

betala sina skulder. Då kan företaget själva, eller långivaren gå till domstolen. I det senare 

fallet ska insolvensen bedömas vara mycket en allvarlig (SFS 1987:672 §1:2). 
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Då Altmans baserade sin första modell på tillverkande och börsnoterade företag i USA, bör 

det nämnas lite om konkurser där. Det märkbara är att det inte är ett lika strikt regelverk på 

hur tillgångarna fördelas gentemot borgenärer. Ett exempel på denna fördelning var 

konkursen för energijätten Enron, där över en miljard amerikanska dollar gick till juridisk 

rådgivning (Altman & Hotchkiss 2006 s.93). Vilket leder till att stora multinationella företag 

tenderar att få sin sak prövad i amerikanska domstolar. Detta inkluderar rättsfall där företaget 

har sitt huvudkontor utomlands (Altman & Hotchkiss 2006 ss.55–56). Detta problem försökte 

Förenta Nationerna lösa genom att komma ut med ett direktiv. Detta kallas “Model Law” och 

ratificerades av den amerikanska kongressen för att minska osäkerheten samt öka tilliten i 

den globala ekonomin, för att främja handel (11 U.S.C §1501). Dessa skillnader mellan 

länder är viktig då det är olika faktorer som påverkar konkursprediktioner. Exempel på dessa 

är som ovannämnda juridiska. Det kan också vara oskrivna företagskulturella faktorer och 

redovisningspraxis (Altman et al 2017 s.146).  

För att sammanfatta konkurser är det en oförmåga att betala sina skulder. Det är även av 

intresse att veta orsaker till insolvens. Den vanligaste orsaken till konkurs är ett dåligt 

ledarskap. Vilket leder till en dålig styrning av företaget både på kort och lång sikt (Koponen 

2003 ss.63–66). Dock finns det även orsaker utanför organisationen. Dessa kallas för 

“omvärldsfaktorer” och är utom ledningens kontroll. Detta är branschkriser, internationell 

konkurrens samt avregleringar för bland annat banker (Altman & Hotchkiss 2006 s.13). Är 

ett företag och övriga aktörer medvetna om ett företags konkursrisk kan steg tas för att 

undvika konkurser. Utöver en formell likvidation finns det alternativa lösningar där aktörer 

själva löser företagets insolvens. Detta kan ske genom bland annat företagsförvärv. Däremot 

finns det för -och nackdelar även med att rädda företag ur konkurs. I vissa fall är en konkurs 

mindre kostsam än en privat lösning, då skattekostnaden uteblir. Dock är inte konkurs alltid 

dåligt. Om ett företag visar sig bli insolvent skulle det även innebära en 

investeringsmöjlighet. 

 

1.1.2 Konkursprediktion fram tills idag 

Redan under mitten av 1800-talet utvecklades det metoder för att undersöka ett företag eller 

persons kreditvärdighet. Dessa tidigare metoder var kvalitativt strukturerade utifrån 

personliga bedömningar.  Metoderna blev allteftersom mer kvantitativa (Altman & Hotchkiss 

2006 ss.234–235). Under 1930-talet ökade intresset för kvantitativa nyckeltal enormt. Motorn 

till detta var att världen då genomgick vad som idag kallas för “den stora depressionen.” 

Denna finansiella oro var ett problem som forskningen ville finna en lösning till. Därefter 

svalnade intresset fram tills 1960-talet. Då tillkom det två mer avancerade metoder för att 

återuppliva nyckeltalen. Dessa var de statistiska uni- och multivariata metoderna (Koponen 

2003 s.52). 

Intresset för nyckeltal återupplivades när Beaver (1966) tillämpade dem i kombination med 

statistisk. Hans univariata metoder lyckades förutspå konkurser redan fem år innan de 

inträffade (Beaver 1966 s.80). I en av dessa artiklar kom Beaver med ett förslag till framtida 

forskning. Det var att multivariata analyser skulle kunna genomföras med grupper av 

nyckeltal. Altman tog upp utmaningen och satte igång med sin multivariata analys (Altman & 

Hotchkiss 2006 s.238). Vilket är det nu välkända ”Altmans Z-värde.” Motiveringen till att 

använda flera variabler var enligt Beaver, och därefter Altman, att det skulle ge en mer 

övergripande utvärdering. Ifall nyckeltalet omsättningshastighet var för dåligt, behövde det 

inte leda till en konkurs. Företaget kunde hållits flytande med hjälp av en stark soliditet 
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(Altman 1968 s.591). På senare tid har Altman givetvist kommit med nya Z-värdemodeller. 

Två av modellerna skapades då det blev en efterfråga på Z-index-liknande modeller för icke-

börsnoterade företag. Z’ för tillverkande och Z’’ för icke-tillverkande (Altman 2000 s.20).  

Idag finns det en rad nya konkursprediktionsmodeller. Olika matematiska metoder med 

eventuella kvalitativa delar (Altman & Hotchkiss 2006 ss.237–238). Mycket är tack vare den 

teknologiska utvecklingen. Något som blivit populärt är neurala nätverk, då studier visat att 

de har en högre träffsäkerhet (Grünberg & Lukason 2014 s.97 ; Kumar & Ravi 2007 s.24). 

Dock används Altmans Z-värde än idag (Boďa & Úradníček 2016 s.533 ; Altman et al 2017 

ss.133-134; Couchan & Chandra & Goswani 2014 s.103). Ett exempel är den amerikanska 

investmentbanken “Morgan Stanley.” Som i en av deras egna riskbedömningar efter 

finanskrisen 2008 gav en kreditrankning av europeiska företag. Metoden de använde var 

baserat på Altmans Z-värde (Mathurin 2009). Dock tenderar privata aktörer som finansiella 

institut att hålla deras metoder hemligt. Tillskillnad från offentliga organisationer vilka är mer 

öppna med sitt arbete. Ett exempel är den internationella valutafonden. De använder 

nämligen också Altmans Z-värde vid kreditriskbedömningar (Mooij & Hebous 2017 ss.6–9).  

Även inom forskningen arbetas det med Z-värden. Detta inkluderar även en ny studie av 

Altman och tre andra forskare från två andra universitet (Altman et al 2017). 

 

1.1.3 Bransch och företagstyper 

Det typiska karaktärsdraget för tillverkande företag är att de arbetar med att tillverka fysiska 

produkter. Dessa kan vara alltifrån råmaterialsförädling till att tillverka en slutprodukt. Dock 

ingår inte råmaterialutvinning likt gruvverksamhet som tillverkningsföretag. Inte heller 

byggföretag som faktiskt tillverkar produkten (SCB u.å.). Detaljhandelsföretag är 

tjänsteföretag, men urskiljer sig ändå från de övriga. Dessa företag fungerar som förmedlare 

av fysiska produkter. Tjänster i övriga branscher är inte lika konkreta. Vissa företag har stora 

lager där fysiska produkter utgör delar av företagets tillgångar. Andra detaljhandlare fungerar 

som mellanhänder och besitter således inte några egna fysiska produkter (SCB u.å.). Dessa 

tillkommer och försvinner vid det tillfälle som den tjänst de erbjuder presteras. 

Dock finns det skillnader även inom en och samma bransch. Dessa olikheter i komplexiteten 

kan självklart vara ett resultat av företagets storlek. Dock finns andra former av styrkor och 

svagheter vilka i sin tur är beroende av olika förutsättningar. Dessa egenskaper definieras 

som företagstyper. För att kunna navigera dessa skillnader har olika system utvecklats. Ett av 

dessa är ”Standard för svensk näringsindelning” eller SNI (SCB u.å.).  

Det är värt att veta att det finns mer än bara branscher och företagstyper som urskiljer företag 

ifrån varandra. En annan faktor är storleken, ju större ett företag är desto desto mer komplext. 

Denna komplexitet medför i sin tur konsekvenser. Bland annat påverkar det aktörers vilja att 

investera i ett insolvent företag (Mbat & Eyo 2013 ss.19–20). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Det intressanta är inte att ta reda på om Altmans modell är bättre än övriga. Utan att ta reda 

på om den är relevant även idag. Ifall den kan komplementera befintliga finansiella 

analysmetoder. Desto mer information som en aktör får ta del av, desto mindre risk tar denne. 

Vilken typ av information det är påverkar starkt hur mycket denna risk reduceras (Taylor 

1974 s.58). 
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En styrka är att modellen är enkel att använda och därmed intressant. Den är ett alternativ för 

de som saknar kunskap eller resurser till övriga metoder. Däremot måste pålitligheten i 

Altmans modell att kontinuerligt prövas. Både genom att undersökas vid olika tidpunkter och 

marknader. Utöver tiden som gått är Altmans modell också anpassad efter specifika 

amerikanska företag. Diverse olikheter mellan länder kan leda till att metoder inte tillämpas 

lika bra i alla länder. Dessa olikheter kan vara alltifrån juridiska till makroekonomiska 

omvärldsfaktorer. Ett exempel är finanskriser som minskar företagens omsättning och 

tillgång till kapital. En annan omvärldsfaktor som kan påverka konkursprediktionsmetoder är 

kulturella (Mbat & Eyo 2013 ss.21–22). Ett konkret exempel är en spansk studie där 

forskarna lyfte fram kapitalstrukturens roll vid konkurser. Spanska företag har en av OECD-

ländernas lägsta andel konkurser per företag (García-Posada & Mora-Sanguinetti 2014 

s.289). Detta ansåg forskarna bero på att privatpersoner binder företagslån till privatägda 

fastigheter. Detta inkluderar även aktiebolag där en delägare ger sin egen fastighet som 

säkerhet (García-Posada & Mora-Sanguinetti 2014 s.294). Uppsatsförfattarna upptäckte att 

det fanns ett bristande forskningsunderlag kring den svenska marknaden. 

För att kunna studera enheter bör de ha en referensgrupp att jämföras med. Är enheterna 

alltför olika varandra innebär det att de inte är komparativa. Detsamma gäller populationerna 

plockats ifrån. I detta fall branscherna och hur pass jämförbara de är. Därför bör det läggas 

ner vikt i att säkerställa att urvalen är jämförbara. Det är även viktigt att påpeka att de flesta 

företag inte heller är börsnoterade (Altman et al 2017 s.131). Därför bör privatägda företag 

vara i fokus för forskningen. Notera även att det utöver olika marknader finns olika branscher 

att ta hänsyn till. Mer komplext blir det när hänsyn tas till att olika företag inom samma 

bransch kan urskilja sig. Skillnaderna syns tydligt i aktiemarknaden där de reagerar olika 

starkt på omvärldsfaktorer (Schwartz & Altman 1973 s.970). I delkapitel 1.1.2 nämndes det 

att Altman utvecklade nya modeller för specifika typer av enheter. Trots detta används de 

olika modellerna ständigt utanför deras huvudsakliga användningsområde (Koa & Fujita b & 

Li c. 2017 ; Almamy & Aston & N. Ngwa 2016 ; Boďa & Úradníček 2016 ; Rim & Roy 2014 

; Machek 2014). Det gick inte att hitta en tidigare studie där de branschspecifika Z’- och Z’’-

modellerna jämförs utifrån samma urval. Vilket väcker frågan om det verkligen är intressant 

att ha olika varianter av Z-värdemodeller. Där en är för tillverkande och en annan för icke-

tillverkande företag, eller ifall det bara blivit ett vetenskapligt paradigm forskningen tagit för 

givet. Detta blir särskilt viktigt när hänsyn tas till förändrade förutsättningar som tillkommer 

genom tiden.  

För att summera finns det ett flertal problem som måste bemötas för att undersöka 

möjligheterna med Altmans Z-värde. Dels omvärldsfaktorer likt finanskriser, kulturer 

konkurslagar samt skillnader och förutsättningar som förändras genom tiden. Även mellan -

och inom samma bransch. Dessa problem leder till att man bör undersöka Z-värdemodell med 

jämna mellanrum. Både mellan olika branscher och marknader, däribland den svenska. Detta, 

för att ge samhället och alla dess aktörer ett instrument för att förbereda sig inför finansiella 

svårigheter. Dels en förvarning till förlorade inkomster samt jobbtillfällen. Givet de stora 

direkta och indirekta konsekvenser som konkurser medför, men också i form av en möjlig 

investering. Två ovannämnda problem som är särskilt intressanta att se över var bransch -och 

årtal. Dessutom nämns det i inledningen att Altmans modell används än idag. Detta trots att 

nyare modeller tillkommit. Därför bör det frågas vilken övrig nytta Z-värdemodellen tillför, 

utöver konkursprognostisering. Hur väl kan den användas idag som komplement till analys i 

övrigt, eller om dess potential kan uppfyllas på andra sätt. 
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1.3 Frågeformulering 
Nedan presenteras frågorna i konkret form: 

1. Hur skiljer sig träffsäkerheten av Z-värdet mellan olika branscher? 

2. Vilken betydelse har tiden för bokslutsdatan gällande konkursprediktion. 

3. På vilket sätt kan dagens svenska aktörer använda sig utav Altmans Z-värde? 

 

1.4 Syftesformulering 
Att undersöka hur Altmans Z-värde kan användas som indikator för finansiell oro mellan 

olika branscher i Sverige.   

 

1.5 Avgränsningar 
Enbart företag med en nettoomsättning mellan 10 och 50 miljoner kronor. Dessa var svenska 

icke-börsnoterade aktiebolag. Konkursen inleddes tidigast 2014 och senast 11:e november 

2017. De fick matchas med identiska finansiellt stabila företag som referenser. 

Urvalsgrupperna skulle ge ett minimiantal på 30 stycken enheter. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 – Teoretisk 

referensram 

Kapitlet inleds med teori som i sin tur kommer att leda till 

hypoteser. Teorin och hypoteserna bidrar till att svara på 

uppsatsens problemfrågor. Efteråt presenteras en samling tidigare 

studier som undersökt Altmans Z-värdemodell. 

 

Kapitel 3 – Metod Metodkapitlet redogör för den vetenskapliga ansatsen och 

tillvägagångssättet. Med motivering till val av metod. Kapitlet 

kritiserar även den egna metoden. 

 

Kapitel 4 – Resultat 

och analys 

Kapitlet presenterar inledningsvist resultatet av den primära 

datans beräkningar. Dessa kommer att användas för att prövas 

hypoteserna. Därefter kommer resultatet att tolkas utifrån den 

teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 5 – Slutsats 

och diskussion 

Detta avslutande kapitel kommer konkret att besvara 

problemfrågorna. Därefter kommer en diskussion med egna 

reflektioner och förslag till framtida studier. 

 

Referenser I detta kapitel anges källförteckningarna på den sekundärdata som 

användes. Först de elektroniska och därefter de tryckta källorna. 

 

Bilagor Bilagorna presenterar uträkningarna för den primära datan. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel tar upp de teoretiska referensramar som är av intresse utifrån uppsatsens syfte. 

Inledningsvist berörs bokslutsanalys, nyckeltal. Därefter går det djupare in i Altmans Z-

värdemodell och därefter lite mer om övriga metoder. Ur samtliga av dessa teorier utvecklas 

hypoteser. Sist kommer olika typer av tidigare studier om Altmans Z-värdemodell. För att 

jämföra det egna resultatet med det ifrån komparativa studier. 

  

2.1 Bokslutsanalys 

Att analysera bokslut innebär att analysera företagens ekonomiska ställning. En källa för 

bokslut är årsredovisningar, årliga rapporter från företagen. Hur rapporterna presenteras är 

inte givet. Det finns förhållningssätt som är rent objektiva samt kvantitativa, till de mer 

vinklade och narrativa. Företag har alltså flera tillvägagångssätt för att forma bilden av 

företaget (Gröjer 2011 ss.24–30). Därför anses externa revisorer tillföra mer objektiva 

bedömningar än företagen som anställer dem (Koponen 2003 s.58). Däremot finns det lagar 

och regler för hur vissa delar av finansiella rapporter ska se ut. Reglerna skiljer sig mellan 

företagsformer och storlekar. Gemensamt för de alla är att de måste redovisa balans och 

resultaträkning på ett konkret sätt (SFS 1995:1554).  

Bokslut går också att finna i olika databaser som publicerats utav företag och myndigheter. 

Boksluten är historiska avtryck där man får ta del av företagets tillgångar, skyldigheter, 

balanserade resultat och driftkostnader. Bokslutet kan ses som en kommunikationskanal 

mellan företaget samt övriga aktörer. Att analysera bokslut är att ta del av denna information 

(Al-Rawi & Kiani & Vedd 2008 ss.115–117).  

 

2.1.1 Nyckeltal 

Företag är nätverk av processer som omvandlar ingående resurser till utgående produkter 

eller tjänster. Denna resursomvandling kan tolkas som en kvot. Produktivitet är en kvot av 

rent nominella outputs och inputs. Givetvis kan god produktivitet sammanfalla med en god 

effektivitet, men inte alltid. Ett exempel är om ett tillverkande företag har investerat i 

arbetstimmar som inte kunnat utnyttjas, då de fått slut på material att förädla. Det brister 

alltså i resurssamordningen då produktivitet inte innebär effektivitet (Gröjer 2011 ss.12–13).  

Nyckeltalen tar olika former beroende av målsättning. De är indikatorer på förändringar av 

prestationer. För bokslutsanalys är det konton som sätts i relation till varandra. Uttryckta i 

kvoter eller marginaler för att kunna jämföras under tidsserier. Ur detta kan organisationen 

avgöra ifall aktuella aktiviteter rör sig mot eller ifrån uppsatt mål (Nyckeltalen 2016 ss.12–

13). Inom varje företag finns det möjligheter att effektivisera verksamheten genom att 

använda sig av variabler. Vilket kan ta sig formen av att minska kostnader, öka lönsamhet 

eller undersöka framtida efterfrågan. Det gäller bara att identifiera dessa (Lind & Marchal & 

Wathen 2015 s.427).  
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2.1.2 Kritik mot bokslut och nyckeltal 

Det finns givetvis svagheter med bokslutsanalyser. Ett exempel på dessa framkom i en studie 

om databaser. Forskarna ville ta reda på varför två olika databaser visade olika värden för 

nyckeltalet “Kostnad-för-Sålda-Varor,” eller KSV (Bostwick & Lambert & Donelan 2016 

s.178). Forskargruppen beslöt sig för att undersöka detta fenomen. Ett utav databaserna 

skiljde sig stort ifrån företagens egna årsrapporter. Den genomsnittliga differensen i procent 

mellan tre redovisningsperioder var: 7,5 % för KSV och 14,3 % för bruttomarginalen. 

Orsaken till detta visade sig orsakas av mjukvarans kalkyleringsmetoder. Databasen använde 

värden från en annan databas som i sin tur använde ett annat system. Nedskrivningarna från 

en källa redovisades inte korrekt, vilket ledde till att databasen räknade och redovisade fel 

resultat (Bostwick & Lambert & Donelan 2016. ss.190–191). 

Det är också viktigt att vara medveten om att alla företag är unika. De har alla olika 

kapitalstrukturer, tillgångar och en varierande grad av samarbete med externa aktörer. Det 

finns således inget perfekt diagnostiskt verktyg som passar alla (Nyckeltalen 2016 s.67). 

Desto mer detaljer som finns tillgängligt för ett företag desto mer företagsspecifikt kan det 

göras. Generellt räcker det med ett par nyckeltal för att få en bra bild över företagets situation 

(Nyckeltalen 2016 s.68). 

Ett ytterligare problem med bokslutsanalyser är avsaknaden av händelser som inte kan 

bokföras. Dessa kan vara oskrivna interpersonella händelser, som ledningens roll. Vilket kan 

kräva en fysisk närvaro på plats i ett företag. Det finns även andra orsaker som opassande 

marknadsföring och ineffektiva säljare (Mbat & Eyo 2013 s.21). 

 

2.1.3 Hypotesformulering 

Som framgick i texten ovan kan mycket ske inom ett räkenskapsår. Dessa händelser 

dokumenteras inte. Det bör också undersökas hur träffsäkerheten förändras mellan åren mot 

konkurs. Därav hypotes 1 nedan: 

Hypotes 1: Träffsäkerheten för Z’’-index blir större desto närmare konkursåret bokslutsdatan 

hämtats. 

Altmans modell för konkursprediktion är en metod för bokslutsanalys. Formeln består av 

nyckeltal som tillsammans ska ge ett indexvärde för finansiella prestation. Z-indexet är en 

beroende variabel. En summa av flera beroende variabler som i sin tur är nyckeltal. Dessa 

nyckeltal får sin data ur historiskt redovisat bokslut. Ekonomi är i grunden hushållande av 

resurser vilket självklart är kopplat till insolvens och därmed konkurser. Därav hypotes 2 

nedan: 

Hypotes 2: Träffsäkerheten för Z’’-index varierar mellan branscher. 

 

2.2 Altmans Z-värdemodell 

Altman har publicerat många undersökningar och teorier om konkursprediktion. Altman var i 

sin ursprungsartikel noga med att klargöra sitt syfte med Z-index modellen. Vilket var att 

använda dåtidens nya verktyg - datorer, för att blåsa liv i nyckeltalsanalyser (Altman 1968 

s.589). Han förtydligade även i slutsatsen att konkursprediktion bara användes som ett 
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konkret exempel för att övertala om nyttan med statistik för nyckeltalsanalyser. Alltså var 

syftet att bevisa möjligheter av att kombinera statistik och nyckeltal (Altman 1968 s.589). 

 

2.2.1 Altmans tillvägagångssätt 

Altmans modell baserades på ett urval av tillverkande företag som var noterade i den 

amerikanska börsen. Altmans började med att samla ihop 33 företag ifrån en databas. Dessa 

företag hade en omsättningsintervall mellan 0,7 till 25,9 miljoner amerikanska dollar.  

Skillnaderna i företagens storlek motiverades med att de alla blev till kvoter och därför 

jämförbara. Därefter söktes liknande företag som inte gått i konkurs. Dessa skulle matcha det 

tidigare urvalet genom liknande egenskaper (Altman 1968 s.593). 

Totalt 22 stycken nyckeltal undersöktes, varav fem som valdes ut. Urvalet skedde 

inledningsvist kvantitativt med hjälp av en mjukvara. De jämfördes i relation till sin egna 

spridning och korrelation till de övriga. Altman valde också nyckeltalen utifrån vilka som var 

populärast. Till sist utgick Altman efter egna subjektiva bedömningar (Altman 1968 s.594–

596). Därefter beräknades nyckeltalen gruppvist, genom en multipel diskriminant analys - 

MDA. Denna metod valdes då den räknar utifrån identiska grupper av nyckeltal, utan att 

urskilja variabler från varandra (Altman 1968 ss.592–593). MDA-värdet är alltså en “linje i 

sanden.” En linje som urskiljer två ömsesidigt uteslutande grupper med identiska variabler. I 

detta fall urskildes konkursföretag från de som inte gått i konkurs utifrån nyckeltalskvoter. 

Till skillnad från regressionsanalyser vilket urskiljer nyckeltalen enskilt (Altman 1968 

ss.593–594). Mjukvaran viktade också variablerna, de fick koefficienter av relation till den 

grad som de enskilt påverkade värdet. Det bör nämnas att Altman inte var den första som 

använde MDA för att värdera företags finansiella ställning. Tidigare studier hade bland annat 

sett över möjligheter med investeringskalkyler genom att användanda MDA (Altman 1968 

s.591). 

Summan av de viktade nyckeltalen blev ett indextal som föll inom ett intervall. Resultaten för 

företagens indextal jämfördes därefter med det faktiska utfallet. En del av indextalen föll inte 

inom de intervall som skulle ha stämt överens med det faktiska utfallet (Altman 1968 ss.598–

699).  I en senare publikation klargör Altman att de råkade ut för icke-kalkylerbara orsaker. 

Ett exempel är företag som gick mot konkurs men som räddats genom att köpas upp (Altman 

2000 s.18). Altman gick sedan vidare med en serie olika validitets och reliabilitetstester. 

Försöket replikerades flera gånger med större urval som blev statistiskt säkerställt. När 

studien var avslutad kom det fram att indextalet kunde gissa rätt med 95 % sannolikhet 

(Altman 1968 s.604).  

 

2.2.2 Altmans Z-värdemodell 

Altmans ursprungliga modell för börsnoterade tillverkande företag visas som Za på 

nästföljande sida. På senare tid har en förenklad modell Zb nedan blivit populär. Skillnaden är 

att mjukvaran som räknade ut modellen krävde procentenheter istället för decimaler för de 

första fyra variablerna (Altman 2000 s.14). Z är den beroende variabeln som ger det index-

värde som ska identifieras. De återstående variablerna är oberoende variabler. 
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Za = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 

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

Som tidigare sagts ger indextalet Z ett visst värde. Detta värde placerar företaget i ett visst 

intervall, modellerna hamnar i följande zoner. Varje intervall innebär en viss risk som 

företaget befinner sig inom. Riskzonen för konkurs var indextalet 1,8 och lägre. Den riskfria 

zonen hade indextalet 2,99 och större. Emellan dessa var en osäker gråzon med ett indextal 

mellan 1,82 - 2,98. 

Z  <  1,81 = Riskzon <  Z =Gråzon  < Z  <  2,99 = Riskfri zon 

 

 

2.2.3 Altmans nyckeltal 

X1 = Arbetande Kapital / Totala Tillgångar 

Detta nyckeltal undersöker företagets kortsiktiga resurser i relation till företagets komplexitet. 

Arbetande kapital är andelen likvida medel som företaget på kort sikt har till sitt förfogande. 

Denna variabel är känslig för makroekonomiska effekter. Därför uteblev den i Z’’-indexet då 

den är anpassad för företag som är mer känsliga för omvärldsfaktorer (Altman 2000 s.21). 

X2 = Kumulativ Resultat / Totala Tillgångar 

Den kumulativa vinsten är det balanserade resultatet. Då det ackumuleras över åren gynnar 

det ofta äldre företag. Altman motiverar användandet med att företag faktiskt utsätts för högre 

risk i början. Således kan detta handikapp ses som en form av validering (Altman 1968 

s.595).  

X3 = Resultat Före Räntor Och Skatter / Totala Tillgångar 

Mäter ett företags förmåga att få ut det mesta givet dess tillgängliga resurser.  

X4a = Marknadsvärdet / Totala Skulder 

X4b = Eget kapital / Totala Skulder 

Altmans ursprungliga Z-index modell berör börsnoterade företag. Då marknadsvärdet är 

volatilt finns en annan aspekt i det hela. Skillnader i dess marknadsvärde med hänsyn till de 

totala skulderna, visat ovan med index 4a. Altmans reviderade modeller Z’ och Z’’ tittar 

istället på det egna kapitalet i förhållande till dess totala skulder, visat ovan med index 4b 

(Altman & Hotchkiss 2006 s.243).  

X5 = Total Omsättning / Totala Tillgångar 

Denna femte och sista nyckeltal är omsättningshastigheten. 

 

2.2.4 Kritik av Altmans Z-värdemodell 

Altmans metod är inte immun mot kritik. En av skeptikerna var Tyler Shumway (2001). Han 

var av den åsikten att de flesta modeller för konkursprognoser, inklusive Altmans, var för 
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“statiska.” Vilket innebär att det är en genomsnittlig konsoliderad data genom ett helt 

räkenskapsår. Därför tar den inte hänsyn till kortsiktiga ekonomiska kriser. De kortsiktiga 

problemen kan vara operativa. Eller en dålig betalningsförmåga på kort sikt (Shumway 2001 

ss.101–102).  

En annan invändning var att dessa modeller utgår ifrån konkursdrabbade företag och utifrån 

dessa letar efter matchande aktiva företag som referensmaterial. Således försummas andra 

enheter i populationen som kan vara av intresse. En kategori kan vara egenskaper i företag 

som varit nära konkurs men räddats genom bland annat företagsförvärv. Shumway (2001) 

anser att detta leder till att undersökningen inte kan bli statistiskt säkerställd. Urvalet blir inte 

slumpmässigt nog för att kunna representera populationen som helhet (Shumway 2001 

s.111).  

Inte heller tog Altmans modell hänsyn till förändringar i företagens interna händelser och 

makroekonomiska faktorer (Shumway s.102). Shumway (2001) föreslog en noggrannare 

metodologi som var mer objektiv för de longitudinella studierna. I dessa metoder studeras 

företag under tio år, där varje förändring under året noterades. Han kom fram till att den hade 

en högre träffsäkerhet. Han gick vidare med att påstå att vissa variabler i Altmans modell 

saknade korrelationer till konkurser (Shumway 2001 s103). 

En annan kritiker var James A. Ohlson (1980).  Han ansåg att Altman använde alltför små 

urvalsstorlekar. Ohlsson (1980) var även kritisk till den källa där nyckeltalen togs ifrån. 

Databasen som Altman och andra forskare använde redogjorde inte för den tidpunkt som 

balansräkningen konsoliderades (Ohlsson 1980 s.110). Hans motivering var att företaget kan 

ha inlett konkurs före eller efter att den senaste balansräkningen publicerades. Vilket är av 

betydelse för studier om konkursprediktion (Ohlson 1980 s.110). 

 

2.2.5 Hypotesformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Altmans Z-värdemodell. Därför krävdes denna 

grundliga teoretiska genomgång. Ur detta gick det att få en förståelse både för den egna datan 

och för de tidigare studierna som använde samma metoddesign som Altman.  

En aspekt som kom fram ur Altmans urval var att den baserades på konkursföretag. Altman 

valde konkursföretag i sin urvalsram. Därefter kompletterade han det med friska företag. 

Utöver omsättning, bransch samt företagstyp fanns ingen gemensam struktur mellan urvalen 

och referensföretagen. Därför kan man att anta att Z-värdemodellen är bättre att identifiera 

konkurser. Därav hypotes 4 nedan: 

Hypotes 3: Z’’-värde visar en högre träffsäkerhet för konkurser än aktiva företag. 

I delkapitlet kom det fram hur Altman utvecklade Z-värdemodellen efter specifika 

urvalsramar. Tillverkande amerikanska publika aktiebolag, och att Altman senare utvecklade 

två olika modeller för privata aktiebolag. Där en av dem var anpassad för tillverkande. Den 

andra skulle användas för icke-tillverkande företag. Därav hypotes 3 nedan: 

Hypotes 4: Z’-värdemodellen ger en högre träffsäkerhet än Z’’-värdemodellen för 

tillverkande företag. 
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2.3 Alternativ konkursprediktion 

Det finns givetvist också nya multivariata modeller som kommit efter Altmans Z-

värdemodeller. En studie utfördes på tillverkande företag i Estland mellan åren 2005 och 

2010 (Grünberg & Lukason 2014 s.93). Forskarna utgick från 14 nyckeltal. Dock hade de 

olika antal företag för varje studieår. I motsatts till MDA urskildes variablerna efter enskilda 

egenskaper och inte gruppvist genom en logistisk regressionsanalys, eller LRA. Detta är en 

statistisk metod som visar samband istället för skillnader (Grünberg & Lukason 2014 s.95–

96). De univariata nyckeltalen talade om just vilka händelser som resulterade i specifika 

risker. Nästa steg i Grünberg och Lukason (2014) undersökning var att använda sig av ett 

neuralt nätverk. Det är en form av artificiell intelligens, där mjukvaran “lär sig att tänka 

själv.” Strukturerade över ett stort nätverk. Forskarna tog de ovannämnda 14 nyckeltal som 

input till 60 olika neurala nätverk. Det visade sig att det neurala nätverket överlagt var mer 

träffsäkert. Däremot visade det sig också att den logistiska regressionsanalysen presterade 

bättre under finanskrisen 2009–2010 (Grünberg & Lukason 2014 s.94–95). 

En annan intressant studie utfördes nyligen i Indien. Forskarna undersökte 

konkursprediktionen bland univariata nyckeltal för att undersöka om univariata nyckeltal 

kunde förutspå konkurser (Couchan & Chandra & Goswani 2014 ss.92–94). De använde sig 

av Altmans Z’-värdemodell som referens. Ett urval tio högt ansedda företag studerades under 

en femårsperiod. Företagens univariata nyckeltalsindex jämförde med deras Z-index under 

samma år. Bokslutsdatan togs ifrån företagens egna årsrapporter. Forskarna ställde upp en 

hypotesprövning där nollhypotesen skulle bekräfta att nyckeltalen gav samma prediktioner 

som Z’-indexen. Mothypotesen var att det skulle finnas en signifikant skillnad mellan dem 

(Couchan & Chandra & Goswani 2014 s.101). Forskarna kunde inte komma fram till något 

svar till hypotesformuleringen. Dock ansåg forskarna att Z-score genom tidigare studier fått 

sin validitet och reliabilitet säkerställd (Couchan & Chandra & Goswani 2014 s.103). 

 

2.3.1 Hypotesformulering 

Dessa alternativa metoder är användbara som referenser när resultatet tolkas och analyseras. 

Då det bidrar till förståelsen för situationen utanför den svenska marknaden. Även hur 

Altmans Z-värdemodell förhåller sig till andra metoder för att förutspå konkurser. I synnerhet 

sådana som används idag. 

Ur delkapitlet gick det att deducera följande två premisser. Kritikerna anser att Altmans 

metod är för ineffektiv. Det finns bättre metoder som ger högre träffsäkerhet. Trots detta så 

tycks ingen helt fördöma Z-värdemodellen. Därför kan man anta att Altmans modell ger fler 

rätt än fel indikationer. Därav hypotes 5 nedan: 

Hypotes 5: Z’’-värdet ger mer korrekta än felaktiga indikationer. 

En annan aspekt var hur forskare idag använder Altmans Z-värde som referens vid 

reliabilitetstester. Trots modellens brister anses den vara godtagbar och pålitlig runtom i 

världen. Därför kan man anta att Altmans Z-värdemodell fungerar som en indikator för hur 

bra ett företag styrs och presterar. Därav hypotes 6 nedan: 

Hypotes 6: Z’’-värde lämpar sig som en indikator för allmän finansiell hälsa. 
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2.4 Tidigare studier  

2.4.1 För konkursprediktion 

Machek (2014) undersökte hur väl olika konkursprediktionsmodeller kunde tillämpas i den 

tjeckiska marknaden. En av dessa modeller var Altmans reviderade Z’-index (Machek 2014 

s.14). Samtliga branscher och företagstyper ingick i urvalet. Kriterierna var att de skulle vara 

registrerade i Tjeckien med minst tio anställda. Bokslutsdatan för uträkningarna togs från 

åren 2007–2012. Totalt blev det 8924 företag. Studien baserades alltså inte på 

konkursdrabbade företag. Urvalen fick delas upp i tre grupper beroende på antalet 

räkenskapsår tillgängliga. Företagen från år 2012 skulle haft minst fem bokslutsår. Företagen 

som gick i konkurs under 2011 hade fyra och fem års bokslutsdata (Machek 2014 s.16). 

Träffsäkerheten av konkursprediktionen varierade kraftigt. För urvalsgrupperna med tre, 

respektive fyra år hade året innan konkursen den högsta träffsäkerheten. Dock var sista året 

lite lägre för de företagen med fem årsbokslut. Utöver det fanns det en tydlig trend mot en 

högre träffsäkerhet närmare konkursåret. För urvalsgruppen med fem årsbokslut varierade 

träffsäkerheten mellan 48,8–37,4 %. Den med fyra hade en träffsäkerhet mellan 44,7–37,4 %. 

Medan den med enbart tre årsbokslut hade 44–35,9 % som träffsäkerhet. Slutsatsen var att 

Altmans Z’-värde var en av de bättre modellerna för konkursprediktion i den tjeckiska 

marknaden (Machek 2014 ss.16–17). Var god och se tabell 1 ”Träffsäkerheten för Z’’-värdet 

av tjeckiska företag” nedan. 

 

Tabell 1: Träffsäkerheten för Z’-värdet bland tjeckiska företag, per urvalsgrupp och 

räkenskapsår (Machek 2014 ss.16–17). 

 

Hsu (2017) undersökte hur användbart Z-värdemodellen var för att förutspå konkurser i 

flygbranschen. Vilket var en bransch som blev särskilt hårt drabbad av finanskrisen. Med 

syftet att använda den för att introducera högskolestudenter till konkursdiagnostik på 

utbildningar inom flygfinans. Därför valdes två amerikanska börsnoterade flygbolag med 

bokslut från åren 2009–2010. Ett flygbolag som gick i konkurs 2011, och ett annat som 

klarade sig (Hsu 2017 s.10). Chris C.Hsu (2017) huvudsakliga syfte var alltså inte att 

undersöka Z-värdemodellen som en konkurspredicerare. Utan som ett enklare diagnostiskt 

verktyg. Det konkursdrabbade flygbolaget visade hög risk under båda åren. Med ett Z-index 

på 0,6348 två år innan -och 0,9005 året innan konkurs. Trots att Z-index blev högre var den 

alltså alltid under intervallet för konkursrisk. Det friska företaget låg i sin tur inom gråzonen 

under båda krisåren 2009–2010. Även den fick det successivt bättre, från 1,957 till 2,2411. 
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2.4.2 För kreditvärdering 

I inledningskapitlet beskrevs kort hur investmentbanken Morgan Stanley använde Z-

värdemodellen. Även bank och finansforskning använder sig av Z-värden som referenser. En 

sådan studie utfördes av Chiaramonte, Croci och Poli (2015). De jämförde Z-värdemodellen 

med en annan kvantitativ modell som var branschspecifik. Syftet var att undersöka 

modellernas förmåga att förutspå bankkonkurser. Deras urval bestod av 3242 banker med 

bokslut från åren 2001–2011. Urvalen togs från populationer bestående av tolv europeiska 

länder (Chiaramonte & Croci & Poli 2015 s.114). Deras resultat var att Z-score generellt var 

lika bra som den branschspecifika modellen för banker. Dock fanns det undantag där Z-

värdemodellen gav högre träffsäkerhet. Detta gällde när transparansen var lägre innan det 

kom krav från statliga organ, eller när bankerna var större och mer komplexa (Chiaramonte & 

Croci & Poli 2015 ss.128–129). Ett annat undantag var länder där finanskrisen hade en 

mindre påverkan (Chiaramonte & Croci & Poli 2015 s.112). 

Rim och Roy (2014) ville undersöka hur användbart Z-score var som finansiell indikator. De 

ansåg att det var fel att urskilja metoder för konkursprediktion ifrån finansiella prestationer i 

övrigt. Forskarna menade att finansiell oro och ekonomistyrning hade en nära koppling. De 

ville undersöka om banker samt andra aktörer som investerare kunde använda sig av Z-score 

för kreditvärdering. Dock skulle företag själva använda det för att följa interna målsättningar 

(Rim & Roy 2014 s.11). De använde sig av Z’-värdemodellen på elva tillverkande 

libanesiska företag. De jämförde också sitt resultat med de kreditvärderingar och lånebelopp 

som en onämnd bank gav till dessa studieobjekt. Banken använder en metod som utvecklades 

av kreditvärderingsinstitutet Moody’s. Den bestod till 45 % finansiella och 55 % icke-

finansiella infallsvinklar (Rim & Roy 2014 ss.13–14).  

Rim och Roy (2014) delade upp företagen i två undersökningsgrupper. Först var det fyra små 

-och medelstora företag med bokslutsdata mellan åren 2009–2010. Denna urvalsgrupp fick 

banklån mellan 100 000–5 000 000 USD. Den andra gruppen bestod av sju storföretag som 

fick banklån som var över 5 miljoner USD. Den andra gruppen hade publicerat tre årsbokslut 

mellan samma årtal (Rim & Roy 2014 s.14).  

Eftersom att banken använde sin egna icke-komparativa modell, fick de båda jämföras genom 

att rankas. Där studieobjekten fick en plats i ranken för varje år. I vissa fall fick flera företag 

samma rankning. Vilket Rim och Roy (2014) ansåg acceptabelt om rankningarna följde 

samma ordning som rankningarna i den korresponderande modellen. För småföretagen blev 

rankningen till 75 % identisk mellan Z-värdet och bankens metod. De större företagen hade 

fler variationer och var bara till 43 % identiska. Forskarna noterade dock att det fanns 

skillnad mellan de individuella storföretagen och variansen i rankningen. Forskarna 

attribuerade denna skillnad till att bero på företagstypen som storföretagen tillhörde (Rim & 

Roy 2014 ss.16–17).  

 

2.4.3 Branschspecifik 

Almany, Aston och Ngwa (2016) ville undersöka hur väl Altmans Z-värde kunde tillämpas 

på brittiska vårdföretag. De jämförde två Z-värdemodeller, varav ett var Altmans (1968) 

ursprungliga. Den andra var en egen optimerad modell som de benämnde ZJ. Denna 

reviderade modell fick viktas om efter de kapitalstrukturer och övriga urvalsegenskaper som 

fanns. Den blev även tilldelad ett sjätte nyckeltal. De utgick ifrån två huvudsakliga 
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urvalsgrupper. Bestående av 1000 friska företag som var aktiva under år 2013. Samt 90 

företag som gått i konkurs mellan åren 2000–2013 (Almany & Aston & Ngwa 2016 ss.280–

282).  

Resultatet för Altmans originella Z-värdemodell blev 54,4 %. Medans den egna optimerade 

modellen ZJ fick rätt i 82,9 % av fallen. Något anmärkningsvärt var att den egna modellens 

träffsäkerhet var stark under hela urvalsperioden. Detta inkluderar även de kritiska åren 

2007–2008 där J-UK hade en träffsäkerhet p 79,2 % (Almany & Aston & Ngwa 2016 ss.280–

283). Var god och se tabell 2 ”Träffsäkerheten av Z -och ZJ-värdet bland brittiska 

vårdföretag” nedan. 

 

Tabell 2: Träffsäkerheten av Z -och ZJ-värdet bland brittiska vårdföretag per urvalsgrupp 

(Almany & Aston & Ngwa 2016 ss.283–284).   

 

2.4.4 Marknadsspecifik 

Boďa och Úradníček (2016) ville ta reda på om det var rätt av slovakiska företag att fortsätta 

använda Altmans Z-värden. De ansåg att det fanns reliabilitetsbrister. Dessa var 

landsskillnader och tidsgapet från det att modellen först utvecklades. En annan stor skillnad 

var redovisningsstandarder som skiljer USA från Slovakien (Boďa & Úradníček 2016 s.537).  

Studien skulle pröva reliabiliteten av Altmans Z- och Z’-värden under samtida slovakiska 

förhållanden. Samtidigt ville forskarna validera en egna Z-värdemodell, som var anpassad för 

Slovakien (Boďa & Úradníček 2016 s.540). 

Forskarna studerade företag mellan åren 2009–2013. Dessa enheter bestod som lägst av två 

års intervaller. Kravet var att företaget inte skulle ha finansiella svårigheter under det första 

året. Totalt blev det fyra grupper med två års intervaller. Detta var för att öka reliabiliteten 

vid estimeringen av den egna modellens koefficienter. Därefter urskiljdes företagen i 

riskzonen ifrån de friska företagen. Antalet enheter var 2414 för år 2009, som fick 221 i 

ekonomiska svårigheter under 2010, 43 068 enheter under år 2012, varav 5490 företag fick 

ekonomiska svårigheter under 2013 (Boďa & Úradníček ss.542-543 2016). Samtliga tre 

modeller använde samma nyckeltal, det var alltså viktningen och zon-intervallen som skiljde 

dem åt. De refererade till den egna som en ”reestimerad Z-värdemodell.” De urvalen som 

användes bestod av både publika samt privata aktiebolag, men även andra företagsformer 

som handelsbolag. Boďa och Úradníček (2016) ersatte i dessa fall marknadsvärdet med det 
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egna kapitalet. Bokslutsdatan togs från fem årsbokslutsår (Boďa och Úradníček 2016 ss.541–

542). Forskarna ansåg att samtliga tre modeller lämpar sig för den slovakiska marknaden men 

samtidigt tycktes resultatet visa att det går att förbättra Z-värdemodellen (Boďa & Úradníček 

s.551 2016). 

 

2.4.5 En revision med Altman  

I inledningskapitlet blev läsaren bekant med Altmans revision av Z-score. Studien utfördes av 

Edward I. Altman, Malgorzata Iwanicz-Drozdowska, Erkki K Laitinen och Arto Suvas 

(2017). Forskarna ville göra en bedömning av hur Z-score kan används idag. De ville 

undersöka nyttan för alla inblandade aktörer, men i synnerhet banker. Detta då de flesta 

aktiebolag är privata och finansieras med hjälp av banklån (Altman et al 2017 s.134). 

Författarna ansåg inte att Z-värdemodellen alltid var överlägsen andra 

konkursprediktionsmodeller. Tvärtom menar de att nyare modeller presterar bättre 

långsiktigt. Medans Altmans Z-värdemodell presterar bättre vid konkursprediktioner på kort 

sikt. Forskarna ansåg inte att det gick att jämföra de övriga modellerna med Altmans Z-

värdemodell. Det skulle inte gå att generalisera dem på grund av skillnader i metoder och 

typer av data. Därför skulle studien enbart undersöka denna specifika modell och inget annat 

(Altman et al 2017 s.140). Urvalet bestod av företag från 31 europeiska länder. Detta 

inkluderade också utomeuropeiska länderna: Kina, Förenta Staterna och Colombia. Detta då 

studien först och främst ville studera de europeiska marknaderna. De tre övriga var för att 

kunna generalisera resultatet internationellt (Altman et al 2016 s.141). Samtliga företag var 

icke-finansiella aktiebolag, varav 99 % var privata. De skulle också haft ett totalt kapital på 

minst 100 000 euro vid minst ett observerat bokslutsår (Altman et al 2017 s.147). Studien 

skedde i två faser. En undersökning där samtliga länders Z’’-värdeindex beräknades, för att få 

fram en referens. Därefter skedde en större studie där de individuella länderna undersöktes 

separat. Konkursföretagen valdes från bokslutsåren 2002–2010. Medan de friska företagen 

togs från åren 2007–2010. Totalt bestod referensurvalet av 3 148 079 friska och 43 664 

konkursdrabbade företag. Med bara 2 602 563 friska och 38 215 konkursdrabbade företag vid 

dataestimationen. Vilket analyserades med hjälp av en databas Orbis (Altman et al ss.147–

149).  

Forskarna satte upp sju hypoteser som fick prövas. Den första hypotesen menade att 

träffsäkerheten blir bättre om koefficienterna viktas om. Detta då Z’’-värdemodellen viktades 

efter bokslutsdata som i vissa fall var 71 år gamla. Då de olika länderna hade olika antal 

företag valde forskarna att tilldela samma vikt för samtliga länder. Den nya viktningen gav en 

försumbar förbättring som var lägre än en procentenhet (Altman et al ss.141, 150, 159). Den 

andra hypotesen menade att logistiska regressionsanalyser ger mer träffsäkra modeller än vad 

multipla diskriminantanalyser gör. Forskarna räknade fram en ny Z-värdemodell med hjälp 

av logistisk regression. Resultatet för Z’’-värdemodellen som utvecklades med en 

regressionsanalys var identisk till den med MDA (Altman et al ss.142, 159–160). Den tredje 

hypotesen menade att träffsäkerheten ökade när hänsyn togs till specifika årtal. Med 

motiveringen att makroekonomiska faktorer kan inträffa. Det blev en ökning i träffsäkerheten 

när årtalsspecifika variabler användes (Altman et al ss.142–143, 160). Den fjärde hypotesen 

menade att storleken på företaget har betydelse på träffsäkerheten. Detta då resiliensen för 

ekonomiska svårigheter varierar mellan mindre och större företag. Resultatet visade att det 

blev en stor förbättring i träffsäkerheten när företagets storlek användes som variabel (Altman 

et al ss.143, 160). Den femte hypotesen menade att företagets ålder har betydelse gällande 
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träffsäkerheten. Detta då yngre företag tenderar att utsättas för större risker. Dessutom har 

äldre företag samlat på sig mer vinst. Även denna hypotes visade sig stämma. 

Träffsäkerheten ökade när företagets ålder räknades in (Altman et al 2017 ss.143–145, 161). 

Den sjätte hypotesen menade att träffsäkerheten ökade om hänsyn togs till branschspecifika 

aspekter. Ett exempel på detta är nyckeltalet för omsättningshastighet. Vilket har en större 

betydelse för tillverkande företag. Det visade sig att stämma till en viss grad. Träffsäkerheten 

ökade för tillverkande -och byggföretag. Däremot minskade träffsäkerheten för andra 

branscher, som hotell och restaurang (Altman et al 2017 ss.144–145, 161). Den sjunde 

hypotesen menade att träffsäkerheten ökade om hänsyn togs till landsspecifika risker. Detta 

då länder har olika ekonomiska, juridiska eller kulturella förutsättningar. Träffsäkerheten 

ökade till viss del med landsspecifika egenskaper. Denna skillnad var för liten och försumbar 

(Altman et al 2017 ss.145, 161–162) 

I generella drag visade det sig inte finnas en större skillnad i träffsäkerheten. Dock påverkade 

de olika variablerna mer eller mindre beroende på vilket land som undersöktes (Altman et al 

ss.159–162). I stort sett var företagets ålder och storlek de variabler som ökade 

träffsäkerheten mest. Forskarna ansåg att Altmans Z’’-värdemodell fungerade utmärkt även 

idag. Detta gällde samtliga marknader. Dock menar författarna att det fanns utrymme för 

ytterligare landspecifika variabler (Altman et al ss.166–167).  

 

2.5 Sammanfattning tidigare studier 
Artikel Urvalsram Z-värdemodell Resultat 

Chris C, Hsu 

(2017) 

Två amerikanska 

börsnoterade 

flygbolag, Ett som gått 

i konkurs och ett som 

överlevt. Med 

räkenskapsåren 2009–

2010. 

Altmans Z-värde 

modell för publika 

tillverkande 

aktiebolag. 

Altmans Z-värdemodell 

kan appliceras inom 

flygfinans, Även som 

enklare introduktion till 

kreditvärdering för 

högskoleutbildningar. 

Edward I, 

Altman, 

Malgorzata 

Iwanicz-

Drozdowska, 

Erkki K Laitinen 

och 

Arto Suvas 

(2017), 

Aktiebolag var till 99 

% privata. Ingen av de 

tillhörde 

finansbranschen. Det 

var miljoner friska och 

tiotusentals 

konkursdrabbade. 

Med räkenskapsåren 

2002–2010. 

Sammanlagt nio Z-

scoremodeller. Dessa 

baseras på Altmans 

Z''-värdemodell för 

icke tillverkande 

företag. Dessa 

viktades och fick nya 

variabler kvot -samt 

dummyvariabler. 

Altmas Z-värdemodell 

lämpar sig utmärkt för 

konkursprediktion. I 

synnerhet i en global 

jämförelse. Den kan 

förbättras med ytterligare 

variabler. Beroende på 

land och variabel i fråga. 
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Artikel Urvalsram Z-värdemodell Resultat 

El Khoury Rim 

och Al Beaïno 

Roy (2014), 

Elva aktiva 

tillverkande 

libanesiska företag, 

Fyra småföretag med 

banklån under 5 

miljoner USD, Samt 

sju storföretag med 

banklån över 5 

miljoner USD. Med 

räkenskapsåren 2009–

2011. 

Altmans Z’-

värdemodell för 

tillverkande privata 

företag. 

Altmans Z-värdemodellen 

kan användas som indikator 

för investeringar, intern 

prestationsmätning eller 

kreditvärdering, 

Jeehan Almamy, 

John Aston och 

Leonard N, Ngwa 

(2016). 

Brittiska vårdföretag, 

Varav 1000 friska och 

90 konkursdrabbade 

företag. Med 

räkenskapsåren 2000–

2013. 

Altmans Z-värde 

för publika 

tillverkande företag 

och ZJ-värde för 

brittiska 

vårdföretag. 

Altmans originella Z-

värdemodell fungerar bra, 

Den kan bli bättre om den 

anpassas efter det urval som 

ska undersökas. 

Laura 

Chiaramonte, 

Ettore Croci och 

Federica Poli 

(2015). 

3242 banker från 12 

europeiska länder, 

Både före och under 

finanskrisen. Med 

räkenskapsåren 2001–

2011. 

Altmans Z-

värdemodell för 

publika 

tillverkande 

aktiebolag. 

Altmans Z-värdemodell kan 

i vissa fall få en högre, lika 

eller lägre träffsäkerhet som 

en branschspecifik modell. 

Martin Boďa och 

Vladimír 

Úradníček (2016). 

Fyra urvalsgrupper 

bestående av mellan 

2414 och 43 068 

företag. Med 

räkenskapsåren 2009–

2013. 

Altmans Z-

värdemodeller för 

privata och publika 

och aktiebolag, 

Samt en egen Z-

modell för den 

slovakiska 

marknaden. 

Altmans Z-värdemodell kan 

förutspå konkurser i den 

slovakiska marknaden, Och 

användas som indikator för 

ekonomisytyrning, Dock 

finns det uttrymme för att 

optimera den. 

Ondřej Machek 

(2014). 

Alla branscher, 8924 

tjeckiska företag som 

hade minst 10 

anställda och minst tre 

publicerade 

årsbokslut. Med 

räkenskapsåren 2007–

2011. 

Altmans Z'-värde 

modell för privata 

tillverkande 

aktiebolag. 

Altmans Z-värdemodell kan 

förutspå konkurser i den 

tjeckiska marknaden. Dem 

är även utmärkt jämfört med 

övriga 

konkursprediktionsmodeller. 
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3 Metod 

Metodkapitlet inleder med en förklaring av den vetenskapliga ansatsen. Vilka antaganden 

som gjordes och varför. Därefter kommer det konkreta genomförandet. En berättelse om hur 

empirin samlades samt bearbetades. Därefter kritiseras tillvägagångssättet. Genom att se 

över de vetenskapliga brister och styrkor som finns. Därefter ges en källkritisk granskning av 

sekundärdatan. Slutligen beskrivs alternativa metoder som valdes bort och varför. 

  

3.1 Vetenskaplig syn 

All vetenskap handlar om att kontinuerligt sträva för att komma fram till sanning (Thurén 

2007 s.9). Ur verklighetssynen formuleras en premiss, eller ett påstående. Premissen besvaras 

med en slutsats, genom en slutsledning. Slutledningarna är tillvägagångssätt som kan delas in 

i kvalitativa, eller kvantitativa metoder (Thurén 2013 s.22).  

För att kunna generalisera måste man först kvantifiera. För detta syfte finns kvantitativa 

metoder. Dessa lämpar sig bra om det är flera enheter som ska studeras. Detta ökar 

generaliserbarheten då ett stort urval liknar populationen i övrigt. En nackdel med detta är att 

kritiska egenskaper som är unikt för de enskilda enheterna försummas. Större data leder 

också till att resultaten blir alltför generella. Därför kan det inte leda till godtagbara slutsatser 

(Larsen 2009 ss.25–27). Dessutom kommer frågan om hur många enheter empirin kräver, 

samt hur stor bortfallen eller avvikelserna är. Annars finns risken att man drar en anekdotisk 

bevisning, alltså slutsatser för enskilda fall och inte generella företeelser (Thurén 2013 s.81–

83). När det gäller kvalitativa metoder, kretsar de kring att tolka enskilda objekt. Tolkningen 

sker genom texter. Dessa texter skapas genom att notera observationer, intervjuer, fallstudier 

eller tidigare arbeten (Charmaz 2006 ss.36–38 ; Larsen 2009 ss.89–95 ; Ryan & Scapens & 

Theobold 2002 ss.143–145 ; Thurén 2007 ss.94-103). En annan aspekt på metod är den 

metodologiska uppdelningen i form av induktion respektive deduktion. Vilket definierar om 

undersökningen angrips utifrån tidigare teori eller empiri (Larsen 2009 ss.22–23 ; Thurén 

2007 ss.22–29).  

Dock finns det kritik mot ovanstående definitioner. Enligt Åsberg (2001) finns det brister på 

hur metodhandböcker delar upp metoder i kvantitativ och kvalitativa paradigmer. Där verklig 

forskning rör sig mellan dessa två generella ramverk. Ett exempel på detta är när kvantitativa 

data som en kvot tolkas innan det blir en indikator. Även kvalitativt material som enkäter 

behöver bearbetas till kvantitativa data, för att kunna generaliseras. En definition på detta är 

metodtriangulering, detta innebär att både kvalitativa och kvantitativa metoder används 

(Larsen 2009 s.28). När det gäller metodologi som induktion eller deduktion har även dessa 

definitioner sina brister. Då verklig forskning kan anses vara en abduktion, eller ett samspel 

av dem båda (Åsberg 2001 s.272).  

 

3.1.1 Metodval 

Uppsatsförfattarna arbetade utifrån en abduktiv ansats. Inledningsvist tillämpades en 

kvantitativ metod med egna beräkningar utifrån den svenska marknaden. Dessa fick tillämpas 

i hypoteser som deducerats från relevant teori. Detta var i syfte att förbli opartisk trots resultat 

från den egna undersökningen. För att inte falla in i specifika paradigm som 

uppsatsförfattarna själva, när ny teori inducerades från all insamlad empiri. Annars finns 
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risken att subjektet omedvetet når slutsatser som denne önskar (Rennstam & Wästerfors 2015 

ss.32–33 ; Charmaz 2006 ss.1–4).  

All empiri var samlades utifrån relevant data. De valdes ut för att de ansågs kunna bidra till 

att besvara uppsatsen problemfrågor. De tidigare studierna kodades efter relevanta punkter 

som var komparativa med den egna studien. Dessa centrala begrepp kunde därefter användas 

för att generalisera fram en slutsats (Larsen 2009 ss.42–54).  

 

3.2 Primärdata och hypotesprövning 

Uppsatsen följer en metodtriangulering som delvis har kvantitativa aspekter. Nedan kommer 

en beskrivning av genomförandet av den primära datan. 

 

3.2.1 Urval för den primära datan  

Gemensamt för samtliga enheter var att de togs ifrån populationer bestående av icke-

börsnoterade svenska aktiebolag. Urvalen togs från olika populationer av branscher. De 

hittades via sajten Allabolag.se, som tillhandahåller data om samtliga svenska bolag 

(Allabolag.se). Populationerna skulle ha en omsättningsbredd mellan 10 och 50 miljoner 

kronor i det senaste räkenskapsåret. Intervallet valdes då det inte ansågs vara alltför stort eller 

för litet. För att motverka att statistiska uteliggares påverkar. De skulle även vara icke-

börsnoterade aktiebolag. Som sagts tidigare i inledningskapitlet, är konkurser komplicerade 

juridiska processer. Detta kan innebära att insolvensen skedde för långt bak i tiden för att 

göra dem komparativa. Därför skulle de bara ha inlett sin konkurs tidigast år 2014. 

Branscherna som användes blev designerade en bokstav: A-Industri, B-detaljhandel, C-

partihandel, D-transport, E-fastigheter och F-byggföretag. Just dessa sex branscher valdes ut 

därför att de var de enda som fick minst 30 enheter givet ovannämnda urvalsram. 

Motiveringen till talet 30 som minimiantal är att det anses vara tillräckligt stort för att kunna 

generalisera för hela populationer (Larsen 2009 s.40). De enskilda enheterna måste dessutom 

ha publicerat årsbokslut sedan minst tre år före konkursen inleddes för att bekräfta 

tidsreliabiliteten.  

Enheterna filtrerades fram givet urvalskriterierna. Samtliga träffar valdes ut, dock fick vissa 

företag elimineras. De företag som valdes bort saknade en historik på minst tre årsbokslut 

innan konkursen beslutades eller saknade databasen den data som behövdes. Var god och se 

resultatet för urval och bortfall i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: presenterar resultatet för urval och bortfall. 
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Alla urvalsgrupper fick referensgrupper de skulle jämföras med. Referensenheterna tillhörde 

givetvis samma bransch. De skulle även tillhöra samma företagstyp. Referensföretagen var de 

företag som hade liknande slutlig nettoomsättning. Detta då omsättningen kan vara 

missvisande givet de totala kostnaderna, och ha publicerat årsbokslut minst tre år tillbaka. 

Dessa referensföretag hittades via databasen Retriever Business (Retriever Business 2017). 

Vilket tillhandahöll mer detaljerade sökningar som inte föregående databas kunde bidra. 

Utöver att branscherna blev kategoriserade efter bokstav. Skedde ytterligare en uppdelning 

där de företag som blivit konkursdrabbade fick en stor bokstav, medan de friska 

referensföretagen blev kodade med liten bokstav. Enheterna tilldelades siffror, där de 

likviderade företagen fick matchande siffra som dess referenser. Var god och se tabell 4 

nedan för matchningsprocessen. 

 

Tabell 4: presenterar exempel på matchningsprocessen av en enhet med sin referens. 

 

3.2.2 Beräkning av primärdatan 

Altman har som sagt många fler modeller, alla kommer inte att tillämpas i denna uppsats. 

Gemensamt för samtliga, är att >>Z<< är en beroende variabel som ger ett indexvärde. Varje 

X-variabel står för ett visst nyckeltal. Varje nyckeltal multipliceras med en branschspecifik 

konstant. Z-indexet ger ett värde som ska falla inom ett visst intervall för att ge en prognos. 

En sannolikhet för ett framtida utfall. Dock beskrivs de kort tillsammans med övriga 

konkursprediktionsmodeller i teoriavsnittet. Nedan presenteras de kvantitativa modeller som 

uppsatsen applicerade. Vad de enskilda variablerna mäter redogörs i litteraturöversikten. 

Gemensamt för dem är zonerna, där en riskfri zon indikerar låg risk för en konkurs. I motsatt 

håll antas en riskzon indikera en hög risk för konkurs. Emellan dessa ligger gråzonen, en 

form av limbo (Altman 1968 s.606). Resultatet av primärdatan användes för att besvara 

hypoteserna. 

Först beräknades samtliga urvalsgrupper med Z’’-index för icke-tillverkande företag. Var god 

och se formel 1 nedan. Detta gjordes för samtliga urvalsgrupper under tre årsperioder. Där 

enheterna blev kategoriserade enligt den riskzon Z’’-värdet indikerade. Med Z’’-index för 

samtliga enheter, kunde empirin bearbetas. De prognoser som inte stämmer överens med det 

faktiska utfallet kategoriseras som ”typ-ett” och ”typ-två”-fel. Den första typen utgör de 

enheter från företag som blivit insolventa men enligt prognosen inte ska göra det. Den andra 

typen av fel är de företag som är friska men som enligt Z-index inte ska vara det. 

 

Formel 1: Z’’-index för icke tillverkande och icke börsnoterade företag. 

Altmans modell för icke-tillverkande företag, se formel 2 på nästföljande sida. Dess 

huvudsakliga syfte var att förutspå konkurser för servicebolag. Dock visade den sig 

användbar även i tillväxtmarknader (Altman 2000 ss.21–22). 
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Z’’ = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Zonernas intervaller är: [<1,1 = Riskzon < Gråzon < 2,6 = Riskfri zon] 

De tillverkande företagen fick även genomgå en Z’-beräkning. Var god och se formel 2 

nedan.  

 

Formel 2: Z’-index för tillverkande, icke börsnoterade företag. 

Altmans modell för tillverkande, icke börsnoterade företag (Altman 2000 ss.20–21). 

Z’ = 0,717X1 + 0,847X2  + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

Zonernas intervaller är: [<1,23 = Riskzon < Gråzon < 2,9 = Riskfri zon] 

För att ta reda på skillnader mellan urvalsgrupperna utfördes Kruskal-Wallis-test. Ett 

statistiskt test för att undersöka skillnader mellan tre eller flera oberoende kategorier. Var god 

och se formel 3 nedan. 

 

Formel 3: Kruskal-Wallis-test för skillnader 

Formeln är ett statistiskt test för att undersöka jämförbarheten mellan oberoende kategorier. 

Den lämpar sig till icke-normalfördelade enheter som kan rangordnas. Kravet är att de ska 

vara minst tre kategorier, och att ingen av kategorierna får påverkas av en annan. En styrka 

kruskal-wallis har gentemot liknande metoder är att den inte kräver att urvalsgrupperna har 

samma antal enheter (Lind & Marchal & Wathen 2015 ss.589–593). Detta sker genom att 

rangordna samtliga enheter i en gemensam lista. Enheterna kommer att bibehålla sin rang 

även när de återgår till sin urvalsgrupp. Både antalet urvalsgrupper samt det totala antalet 

enheter måste tas med beräkning. Resultatet blir ett värde för hur olika urvalsgrupperna är.  

N = Det totala antalet enheter för alla urvalsgrupper 

n= Antalet enheter i en specifik urvalsgrupp 

R = Summan av rankerna i en specifik urvalsgrupp 

H=12N2+N[Ra2na+Rb2nb+...]-3(N+1) 

Detta statistiska testet användes för att undersöka branschskillnader vid appliceringen av Z’’-

index. Därför utgick rangordningen från det lägsta Z’’-värdet. Ur detta gick det att jämföra 

värden, där ett högre värde innebär att urvalsgrupperna är mer olika, medan ett lägre värde 

innebär att urvalsgrupperna är mer lika varandra.  

 

3.3 Tidigare studier 

Uppsatsförfattarnas personliga erfarenheter av Altmans Z-index var begränsade. Därför 

användes tidigare studier för att besvara problemfrågorna. Detta ställde krav på att 

uppsatsgruppen måste anse sig ha förstått det som andra kommit fram till (Charmaz 2006 
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ss.19–20). Till hjälp för att kunna förstå dessa tidigare studier utfördes textanalyser. Vilket i 

sin tur ställer höga krav på att kritiskt granska källorna (Charmaz 2006 ss 35–40). Detta 

beskrivs mer utförligt i delkapitel 3.4 om källkritik. Först utfördes en initial kodning för en 

snabb överblick. Detta är för att förbli öppen och inte dra slutsatser i början (Charmaz 2006 

ss.47–57). Därefter gick uppsatsen över till en mer fokuserad kodning. Vilket innebär att 

nyckeldata kategoriseras för att underlätta tolkning av texten (Charmaz 2006 ss.57–60). 

Uppsatsen arbetade utifrån en princip om ständig flexibilitet. Därför växlades kodningen 

ständigt mellan dessa initial och fokuserad kodning. De slutliga kategorierna för textanalysen 

blev summerade enligt en axial kodning. Där varje kategori är kärnan i ett nätverk av 

relaterade fenomen (Böhm 2004 ss. 271–273; Charmaz 2006 ss.60–63). Med detta gick det 

att göra en serie integrationer och urskiljningar, som blev placerade i en matris. Detta blev ett 

resultat som i sin tur användes för att dra en slutsats (Charmaz 2006 ss.115–121).  

Uppsatsens syfte fick bli det fenomen som skulle undersökas i den initiala kodningen. När 

studiens metodologi ansågs vara komparativa, gick den vidare till den fokuserade kodningen. 

Huvudfrågorna fick bli de kategorier som skulle undersökas. Nämligen, skillnader mellan 

branscher och marknader, beroende på tid och årtal samt vilken användning utöver 

konkursprediktion som Z-värde kan användas för. 

 

3.4 Källkritik 

En viktig aspekt på vetenskaplig metod är kvalitén av empirin. Den måste vara relevant för 

att kunna kategoriseras och att därefter kunna dra generella slutsatser (Charmaz 2006 ss.18–

19). Därför kommer detta delkapitel att granska de källor varifrån empirin togs. Den 

källkritiska granskningen följde Thuréns (2013) källkritiska principer: 

Äkthet: Denna princip innebär precis som namnet antyder, om källan är äkta eller inte. 

Risken finns att källan är en förfalskning. Det kan också vara mindre justeringar som 

påverkat resultatet. Dessa justeringar kan orsakas av att källan önskat ett visst resultat och 

således format metoden för att bekräfta det önskade resultatet. Vilket bland annat kan ske 

genom extrema urval eller mindre justeringar (Thurén 2013 ss.17–26).  

Tidssamband: Principen går ut på att det finns en korrelation mellan en källas trovärdighet 

och den tid som passerat från det som refererats. Detta beror på att tidsklyftan orsakar luckor 

som källan försöker brygga. Källan kanske försökt att bli konkret genom att para ihop flera 

tidigare datan. Den kan också försöka få legitimitet genom att följa konventioner eller 

anpassa sig efter normer (Thurén 2013 ss.27–44).  

Oberoende: Källan ska vara självständig och inte ha utsatts för en extern påverkan. Ett 

exempel på detta är att källan själv använt sig av en annan källa. Att källan drar slutsatser 

vilket i sin tur är det som skribenten själv drar slutsatser ifrån. Detta innebär att källan inte är 

upphovsman, utan en tredje part till det som ska hänvisas till. I detta fall uppstår det en risk 

för en tradering längst ett informationsflöde. Att information utbyts, tillkommer och 

försvinner längst informationskedjan (Thurén 2013 ss.45–62).  

Tendensfrihet: Detta är frågan om källan är tendentiös, ifall den är partisk eller inte. De får 

inte finnas misstanke till att källan förvränger verkligheten. Motivet till förvrängningen kan 

vara personliga, ekonomiska eller politiska. Tendensen kan vara en ren lögn eller 
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halvsanning. Vilket kan ta sig formen av att källan utifrån slarv - fått sig en öppning som kan 

leda en att dra önskade slutsatser (Thurén 2013 ss.63–80). 

 

3.4.1 Databaserna 

Primärdatans källor bestod av två databaser. Kvantitativa källor har krav som berör skevhet. 

Detta innebär att datan rent medvetet eller inte är vinklad. Skevheter kan identifieras om 

källan undanhåller en viss fakta om studieobjektet eller om den döljer hur den arbetat med sitt 

urval, en urvalsförfalskning. En tredje punkt är om något av det som källan påpekar inte 

håller samman (Thurén 2013 ss.86–87). Då primärdatans nyckeltal räknades fram genom 

bokslutsdata ansågs urvalsförfalskningen obefintlig. Dock finns det alltid risker för skevheter 

beroende på hur databasen är strukturerad. Nedan kommer korta presentationer om 

databaserna. 

Allabolag.se: När det gäller databasen Allabolag.se är det ett privat företag. Den erbjuder 

både gratis och betaltjänster, företaget är en del av UC koncernen (Allabolag.se/om 2017). 

UC är ett väletablerat affärs- och kreditvärderingsföretag som funnits sedan 1977. Deras 

ägare är stora kreditinstitut som Nordea, Swedbank, SEB, Länsförsäkringar, Danske Bank 

och Handelsbanken samt Länsförsäkringar (Om UC 2017). Givet den grad deras ägare blivit 

etablerade, bör databasen också reflektera detta. Därför ansågs den lämplig för att hitta 

urvalet för konkursföretag. 

Retriever Business: För att få tag på rätt bokslutsdata samt referensurval användes som sagt 

ytterligare en annan databas. Det var Retriever Business, denna databas är en betaltjänst. Den 

rekommenderas även av Södertörns Högskola, vilket ger den hög tillförlitlighet. De olika 

offentliga källorna som skatteverket och riksdagen, behöver inte försvaras.  

 

3.4.2 De tidigare studierna  

För att bekräfta äktheten måste främst metoden granskas. Detta gäller alltifrån urval till 

beräkningsmetod. En lösning blev att ta artiklar från vetenskapliga tidskrifter då dessa 

expertgranskats. 

För att undersöka tidssambandet var det främst publikationsdatumet som fick bli ett 

urvalskriterium. I inledningskapitlet blev läsaren bekant med nyare forskning om Z-

värdemodellen. Dock kom det även fram att mycket av den befintliga forskningen är före 

finanskrisen 2008. Vilket var ett problem då mycket av de förutsättningar som fanns då inte 

längre gäller. Detta medför allt från finansiering till konkurslagar. Därför är det viktigt att de 

tidigare studierna utfördes efter finanskrisen. 

Genom att bekräfta oberoendet kommer enbart data som insamlats och bearbetats av 

författarna själva att användas. Tidigare forskning eller andra data som källorna enbart 

refererat till, kommer således inte att tas med. 

Att undersöka ekonomiska bakomliggande faktorer är komplicerat. Det är även svårt att veta 

om forskarna har en vendetta mot tidigare forskare eller normer. Risken här är att författaren 

har en egen metod som denna vill försköna och formar studien efter detta. För att minska 

denna risk använde artikeln flera olika studier. Detta, för att kunna jämföra två motsatta 

åsikter och därefter positionera sig emellan dessa.  
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För att summera ovanstående, har följande källkritiska punkter följts: 

● Sekundärdatan måste ha publicerats i vetenskapliga tidskrifter för att garantera att de 

håller en viss standard. 

● Enbart forskning som tillkommit efter finanskrisen 2008 eftersom att de ska vara 

komparativa med uppsatsens primärdata. 

● Enbart det resultat som källorna själva kommit fram till kommer att ses över. 

● Ha med ett flertal artiklar med motsatta resultat och därefter positionera sig emellan 

dem. 

 

3.5 Metodkritik 

Metoden kommer att granskas efter dess reliabilitet och validitet. Centralt för de båda är att 

de ska undersökas i förhållande mellan materialets relevans till problemfrågorna. Validiteten 

ställer frågan om huruvida det tillvägagångssättet något undersökts verkligen visar det man 

ville mäta. Reliabilitet innebär att studien genomförts som den ska, på ett tillförlitligt vis. Det 

vill säga att den är representativ för det som ska undersökas och att resultatet inte kom till av 

ren slump (Thurén 2007 s.26 ; Larsen 2009 ss.40–42). 

 

3.5.1 Validitet 

När det gäller validiteten av hypoteser finns dilemmat om verifiering samt falsifiering. Detta 

utgår ifrån att hypoteser är svåra att bevisa, men enkla att förkasta (Thurén 2007 ss.129–130). 

Bara för att en hypotes inte förkastas innebär det inte att den är sann. Det kan finnas en annan 

bakomliggande orsak som inte kommer fram i hypotesformuleringen. En viktig del av 

vetenskap är att premissen ständigt ska vara öppen för omformulering och inte begränsad till 

ett dikotomt ja-eller-nej svar (Ryan & Scapens & Theobold 2002 ss20-21). Därför användes 

mer än bara undersökningens egna hypoteser. Empirin utökades med tidigare studier. 

Däremot är inte frågan om hypotesers falsifierbarhet helt avgörande. Slutsatsen om huruvida 

det inte är sant - är även det användbart. Metoden var även tillräcklig för att bekräfta eller 

förkasta ett orsakssamband, Z-indexet indikerar en risk för konkurs. Dessutom kunde 

Kruskal-Wallis-testet ge sannolikheten för att branscherna verkligen kan användas med 

samma formel och metod. 

När det gäller validiteten av vetenskapliga artiklar finns det även risker för bristande kvalitet i 

vetenskapliga journaler. Det är inte helt säkert att experterna som granskar artikeln verkligen 

är experter inom just det ämnet, eller att redaktören förblivit helt opartisk, när denne beslutat 

om en artikel ska publiceras eller inte (Ryan & Scapens & Theobold 2002 s.168). 

 

3.5.2 Reliabilitet 

Ett problem med uppsatsen är att den följde det som kan kallas för det generella ramverket 

inom finansforskning (Ryan & Scapens & Theobold 2002 s.51). Detta förutsätter fullt 

rationella aktörer, perfekta marknader och fri information. Detta är inte en realistisk modell 

av verkligheten. Till metodens försvar ingår detta synsätt inom ramen för finansiell 
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redovisningsforskning (Ryan & Scapens & Theobold 2002 ss.94–113). Vilket är 

forskningspraxis som berör gråzonen mellan finansiering och redovisning. Finans eftersom 

att Z-index indikerar framtida risker, och redovisning i form av analys av historiska bokslut. 

Vilket komparativa studier utgår ifrån. En fördel är att den är möjlig att replikera. Vilket ger 

den interbedömarreliabilitet, då metoden liknade tidigare studier. 

Ett annat problem med reliabiliteten är tidsreliabiliteten. Den tidsperiod vilka referenserna 

valdes från, skulle kunna påverka. De företag som ingått likvidation kan ha påverkats av en 

makroekonomisk händelse. Ett exempel på detta är hur det fortfarande finns finansiella 

institut än idag som påverkas av Lehman Brothers konkursen år 2008 (Adu-Gyamfi 2016 

s.133). Därför utfördes en longitudinell studie då data togs från tre efterföljande årsbokslut. 

Samt att all bokslutsdata togs ifrån gemensamma databaser. Dessutom var det alltid minst 30 

företag med liknande omsättning i varje urvalsgrupp, vilket minskar risken för enskilda fall.  

 

3.6 Alternativa metoder 

När det gäller bearbetningen av Z-indexen skulle det vara optimalt med en 

klassifikationstabell för nyckeltalen. Varje variabel är ett nyckeltal som i sin tur indikerar hur 

en viss aspekt av företaget ser ut. Detta innebär att varje nyckeltal i Z-formeln kan 

undersökas var för sig (Larsen 2009 ss.53–55). Klassifikationstabellen kunde ökat kvaliteten 

på den kvantitativa datan då resultatet blir mer specifikt och därför kan verifieras bättre. Detta 

valdes bort då mer fokus skulle ges till formeln som helhet för att underlätta jämförelsen med 

komparativa studier. Dock skulle detta ha gjort uppsatsen alltför bred. Fokus gavs istället till 

modellen som helhet. 

Dessutom skulle det varit optimalt att gå in i djupet på ett enda företag. Detta kunde ta sig 

formen av en observation eller djupintervju. Vilket kunde berättat mer om konkursprediktion, 

som inte kommer fram i ett Z-index. En djupintervju öppnar upp för mer flexibilitet och låter 

subjektet finna nya egenskaper som annars inte skulle kommit fram. Detta skulle i sin tur ha 

ökat uppsatsens validitet (Larsen 2009 s.81 ; Charmaz ss.25–26). Dock skulle detta inte varit 

lika generaliserbart utanför det enskilda företaget.



27 

 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade datan. Detta inleds med rådatan av de 

egna Z-värdeuträkningarna. Därefter kommer resultatet att bekräfta eller förkasta de 

hypoteser som formulerats. Efteråt jämförs resultaten av hypoteserna med resultaten från 

tidigare studier. Avslutningsvist kommer all empiri från den teoretiska referensramen samt 

hypoteserna att sammanställas och tolkas. 

 

4.1 Z-värdeindex 

Nedan presenteras resultaten, där varje bransch har sin egna tabell. Till vänster åter anges Z-

värdets intervallgränser. Därefter presenteras antalet träffar kronologiskt för varje 

urvalsgrupp och det totala. ”t-2” betecknar två år innan sista bokslutsår. ”t-1” är det näst sista 

bokslutsåret. ”t0” är det sista bokslutsårets data. Före varje tabell ges kommentarer om just 

resultatet för aktuell bransch. 

 

4.1.1 Tillverkning & Industri 

I tabell 5 nedan, ”Z’’ och Z’-värdeindex för tillverkning & industri,” presenteras resultaten 

för urvalsgrupperna A och a. Träffsäkerheten är extremt högre för de aktiva företagen. Detta 

gäller både Z’’ samt Z’-indexen. Träffsäkerheten rörde sig mellan 71–79 % för de aktiva 

företagens Z’’-värden, och 55–74 % för Z’. De konkursdrabbade företagen med Z’’ fick rätt 

mellan 10–21 % av fallen. Dock ökade träffsäkerheten för konkursdrabbade företagen, ju 

närmare årsbokslutet de rörde sig. Däremot är det fortfarande för svagt. I synnerhet när 

konkursföretagens fel är större för samtliga år.  

 

Tabell 5: Resultatet av Z’’ -och Z’-index för de tillverkande företagen. 

 



28 

 

4.1.2 Detaljhandel 

I tabell 6 nedan, ”Z’’-värdeindex för detaljhandel,” presenteras resultaten för 

urvalsgrupperna B och b. För detaljhandel blev resultatet betydligt bättre än för de 

tillverkande företagen. Träffsäkerheten för de konkursdrabbade företagen var runt 50–60 %. 

De aktiva företagen hade också höga träffsäkerheter för samtliga år. Inte heller här fanns det 

någon indikation om att träffsäkerheten ökade närmare konkursåret. En stor skillnad fanns i 

andelen fel för konkursföretagen. De minskade markant och blev lägre än träffsäkerheten. 

 

Tabell 6: Resultatet av Z’’-index för detaljhandelsföretagen. 

 

4.1.3 Partihandel 

I tabell 7 nedan, ”Z’’-värdeindex för partihandel,” presenteras resultaten för urvalsgrupperna 

C och c. För Partihandel fick en successivt försämrad träffsäkerhet för de aktiva företagen, 

gående mot konkursåret. De konkursdrabbade fick en motsatt utveckling, där träffsäkerheten 

ökade mot konkursåret. Det fanns ingen märkbar ökad träffsäkerhet gående mot konkursåret. 

 

Tabell 7: Resultatet av Z’’-index för partihandelsföretagen. 

 

4.1.4 Transport & Magasinering 

I tabell 8 på nästföljande sida, ”Z’’-värdeindex för transport & magasinering,” presenteras 

resultaten för urvalsgrupperna D och d. För transport och magasineringsbranschen uppstod en 

trendbrytning. För samtliga år är träffsäkerheten betydligt högre för de konkursdrabbade 

företagen, än för de aktiva. Träffsäkerheten rörde sig kring 70 % för samtliga år. Även den 

totala träffsäkerheten var över 50 %. Det fanns en trend mot en ökad träffsäkerhet mot 

konkursåret.  Dock var den för låg. 
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Tabell 8: Resultatet av Z’’-index för transport och magasineringsföretagen. 

 

4.1.5 Fastighetsverksamhet 

I tabell 9 nedan ”Z’’-värdeindex för fastighetsverksamhet” presenteras resultaten för 

urvalsgrupperna E och e. Även för fastighetsverksamheten var träffsäkerheten högre för de 

konkursdrabbade företagen. Dock var det längre än föregående, med ett värde mellan 44–70 

% för konkursdrabbade företagen. De aktiva företagen fick för första gången en träffsäkerhet 

som var lägre än andelen fel. Den totala träffsäkerheten fick en god trend mot ökad 

träffsäkerhet gående mot konkursåret. 

 

Tabell 9: Resultatet av Z’’-index för fastighetsverksamhetsföretagen. 

 

4.1.6 Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet 

I tabell 10 på nästföljande sida, ”Z’’-värdeindex för bygg, design & inredningsverksamhet,” 

presenteras resultaten för urvalsgrupperna F och f. Denna bransch fick unika egenskaper. 

Träffsäkerheten för de konkursdrabbade företagen blev högre ju närmare konkursåret de kom, 

en träffsäkerhet från 31–57 %. De aktiva företagen hade en motsatt trend där träffsäkerheten 

försämrades när den gick mot konkursåret. Det fanns en svagare total trend mot en ökad 

träffsäkerhet gående mot konkursåret. 
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Tabell 10: Resultatet av Z’’-index för bygg, design och inredningsverksamhetsföretagen. 

 

4.2 Branschskillnader 

Som sades tidigare avgör värdet variansen mellan urvalsgrupperna. Rent konkret innebär det 

att ju större skillnad mellan Z’’-index, desto högre värdet blir det. Likaså blir branscherna 

mer komparativa ifall de har ett lägre värde. Resultatet visas i tabell 11 nedan ”Kruskal-

Wallis envägsanalys av varians”. Notera att medelvärdet för samtliga bokslutsår är likt det 

näst sista bokslutsåret för samtliga, respektive samtliga icke tillverkande. Men att samma 

mönster inte följer de övriga urvalsgrupperna.  

 

Tabell 11: Skillnader i Z’’-värdeindex mellan olika urvalsgrupper och år innan konkurs. 

 

4.3 Hypotesprövning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka Altmans Z-värde. Delvis med en egen primärdata 

genom att jämföra olika svenska branscher på den svenska marknaden. Därför ansågs det 

egna resultatet vara mer pålitlig än de tidigare studierna. Dock kunde de tidigare studierna 

fylla i de kunskapsluckor som den egna undersökningen inte kunde besvara. 

 

4.3.1 Hypotes 1 

Hypotes 1: Träffsäkerheten för Z’’-index blir större desto närmare konkursåret bokslutsdatan 

hämtats. 

Träffsäkerheten per bokslutsår förblev relativt oförändrat i denna studie. Resultatet illustreras 

i diagram 1 på nästföljande sida, ”Träffsäkerheten för respektive år innan konkurs.” Det finns 

tre linjer som representerar bokslutsåren. ”t-2” som är tre år innan konkurs, ”t-1”, två år innan 

konkurs, slutligen ”t0” som är året innan konkurs. Urvalsgrupperna A-d gick nära inpå 
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varandra. Både vad det gäller bokslutsår innan konkurs, men även oavsett om de var aktiva 

eller konkursdrabbade. Denna trend bröts för urvalsgrupperna Ee, E och F. Där skillnaderna 

var stora både för bokslutsår innan konkurs, samt oavsett om företagen var friska eller aktiva. 

När samtliga branscher slogs samman blev likheterna stora. Oavsett bokslutsår innan konkurs 

eller om företagen var friska eller aktiva. Det är värt att notera att det sista bokslutsårets visar 

starkast träffsäkerhet. Vilket inte alltid är lika tydligt. 

 

Diagram 1: Träffsäkerheten per bokslutsår innan konkurs. 

 

Hypotesen behålls – Det finns en tydlig trend där träffsäkerheten ökar desto närmare 

konkursåret.  

 

4.3.2 Hypotes 2 

Hypotes 2: Träffsäkerheten för Z’’-index varierar mellan branscher. 

I delkapitel 5.2 jämfördes variansen mellan branschernas Z’’-värden. Vilket illustreras i 

diagram 2, ”Variansen av Z’’-värdet,” på nästföljande sida. Notera att både aktiva och 

konkursdrabbade icke-tillverkande företag ger lägre varians utan tillverkande företag. Dock 

måste man notera att skillnaderna är stora mellan bokslutsåren. Variansen för samtliga 

urvalsgrupper två år innan konkurs är 188,66. Jämför det med samtliga icke tillverkande där 

variansen blir högre året innan konkurs, när den har variansen 200,06. Samma mönster gäller 

fortsätter till tre år innan konkurs för samtliga respektive två år innan konkurs för de icke-

tillverkande. Alltså avgör tiden i hur stor variansen är mellan branscher. I vissa fall mer än 

kombinationen av branscherna. 
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Diagram 2: Variansen enligt Kruskal-Wallis, enligt urvalsgrupper efter bokslutsår. 

 

Hypotesen behålls - Det finns en klar och tydlig trend där skillnaden blir mindre om de 

tillverkande företagen exkluderas. 

 

4.3.3 Hypotes 3 

Hypotes  

3: Z’’-värde visar en högre träffsäkerhet för konkurser än aktiva företag. 

I diagram 3 på nästföljande sida visas två cirkeldiagram över träffsäkerheten. Andelarna är 

det genomsnittliga värdet för samtliga tre bokslutsår innan konkurs. Cirkeldiagram 

”Konkurs” visar träffsäkerheten för de konkursdrabbade företagen. Den fick 47 % rätt 

prognos. Dock var andelen fel prognoser större än andelen gråzoner. Cirkeldiagram ”Aktiv” 

visas träffsäkerheten för de aktiva företagen. Träffsäkerheten var hela 63 %. Andelen 

konkursprognoser var bara en procentenhet högre än andelen gråzoner.  
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Diagram 3: De genomsnittliga träffsäkerheterna för konkursdrabbade och aktiva företag 

 

Hypotesen förkastas – Träffsäkerheten är lägre för konkursdrabbade företag än aktiva.  

 

 

4.3.4 Hypotes 4 

Hypotes 4: Z’-värdemodellen ger en högre träffsäkerhet än Z’’-värdemodellen för 

tillverkande företag. 

Delkapitlet 4.1.1 presenterar resultatet för de tillverkande företagen i tabell 5. Där räknades 

de båda urvalsgruppernas Z’’ -och Z’- värde för att undersöka huruvida Z’-värde verkligen 

var bättre lämpad för privata tillverkande företag. Den totala Träffsäkerheten för Z’’-värde 

blev alltid högre för samtliga år. Medan den totala andelen fel alltid var lägre för Z’-värdet 

under samma tidsperiod. Resultatet illustreras i diagram 4 på nästföljande sida. ”Typ 1” visar 

träffsäkerheten för alla konkursdrabbade företag. ”Typ 2” visar träffsäkerheten för alla aktiva 

företag. Medan ”Gråzoner” visar vilken andel gråzoner innehar för respektive typ de två 

föregående urvalsgrupperna. Varje diagram visar resultatet för både Z’’ -och Z’. Dessutom 

resultat varje år för sig.  

Resultaten visar att Z’ är bättre på att förutspå resultatet året innan konkursen. Däremot blir 

den sämre på att förutspå vilka företag som kommer klara sig under samma år. De två 

mellersta raderna visar resultatet från det näst sista bokslutsåret. Även där fortsatte 

föregående mönster, Z’ var bättre på att förutspå konkurser. Dock blev Z’ även bättre på att 

förutspå vilka företag som skulle klara sig. För det sista bokslutsåret var Z’’ bättre att 

förutspå konkurser men sämre att förutspå vilka företag som skulle klara sig. Nämnvärt är det 

att Z’-värdet fick fler konkursföretag till gråzonerna inom alla bokslutsår. 



34 

 

 

Diagram 4: Andelen rätt respektive fel med Z’’ -och Z’-värde för varje urvalsgrupp samt 

bokslutsår. 

 

Hypotesen förkastas – Z’-värdet har inte en högre träffsäkerhet för tillverkande företag. 

 

4.3.5 Hypotes 5 

Hypotes 5: Z’’-värdet ger mer korrekta än felaktiga indikationer. 

Tabell 12 ”Samtliga branscher och enheter” nedan visar Z’’-värdeindexet för samtliga 

urvalsgrupper. Varje kolumn visar ett specifikt årsbokslut innan konkurs. Inom kolumnerna 

visas intervallen och träffsäkerheten för både aktiva ”Typ 1” och konkursdrabbade ”Typ 2” 

företag. Till höger om de båda finns de totala genomsnittsvärdena för varje intervall och 

träffsäkerhet.  

Andelen prognoser som överensstämde med utfallet var på 57 % samtliga år innan konkurs. 

Andelen fel prognoser varierade mer i relation till gråzonerna. Andelen fel prognoser tre år 

innan konkurs låg på 27 %. Denna andel sjönk ner till 25 % två år innan konkurs. Denna 

trend med sjunkande andel fel fortsatte och låg bara på 22 % året innan konkurs. Totalt blev 

andelen korrekta prognoser på 55 % medans andelen felaktiga runt 25 %. 

 

Tabell 12: Träffsäkerheten för samtliga urvalsbranscher och bokslutsår. 
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Hypotesen behålls –fler prognoser överensstämde med utfallet än antalet fel. 

 

4.3.6 Hypotes 6 

Hypotes 6: Z’’-värde lämpar sig som en indikator för allmän finansiell hälsa. 

I diagram 5 ”Träffsäkerheten per urvalsgrupp och bokslutsår” nedan visas träffsäkerheten för 

vissa urvalsgrupper och perioder. Andelen rätt prognoser för samtliga företag ligger på 57 % 

både tre och två år innan. Bara för att öka med en procentenhet innan sista bokslutsåret. När 

det gäller andelen aktiva företag ligger träffsäkerheten för samtliga runt 66 % under alla 

perioder. Andelen rätt för samtliga konkursföretag rör sig mellan 45–47 %. När det gäller de 

icke-tillverkande branscherna var träffsäkerheten även där stabil. Denna urvalsgrupp rörde 

sig mellan 57–58 %. Där de konkursdrabbade företagen hade träffsäkerheter på runt 46–49 % 

medan de aktiva icke-tillverkande företagen med en träffsäkerhet på 67–69 %. 

 

 
Diagram 5: Träffsäkerheten per urvalsgrupp och bokslutsår. 

 

Hypotesen behålls – Z’’-värdet ger en tillräckligt bra bedömning av finansiella hälsa som är 

konsekvent genom flera räkenskapsår. 
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4.3.7 Hypotesresultat 

Hypotesformuleringar Resultat 

Hypotes 1: Träffsäkerheten för Z’’-index 

blir större desto närmare konkursåret 

bokslutsdatan hämtats. 

Hypotesen behålls – Det finns en tydlig trend 

där träffsäkerheten ökar desto närmare 

konkursåret. 

Hypotes 2: Träffsäkerheten för Z’’-index 

varierar mellan branscher. 

Hypotesen behålls - Det finns en klar och 

tydlig trend där skillnaden blir mindre om de 

tillverkande företagen exkluderas. 

Hypotes 3: Z’’-värde visar en högre 

träffsäkerhet för konkurser än aktiva 

företag. 

Hypotesen förkastas – Träffsäkerheten är 

lägre för konkursdrabbade företag än aktiva. 

Hypotes 4: Z’-värdemodellen ger en högre 

träffsäkerhet än Z’’-värdemodellen för 

tillverkande företag. 

Hypotesen förkastas – Z’-värdet har inte en 

högre träffsäkerhet för tillverkande företag. 

Hypotes 5: Z’’-värdet ger mer korrekta än 

felaktiga indikationer. 

Hypotesen behålls –fler prognoser 

överensstämde med utfallet än antalet fel. 

 

Hypotes 6: Z’’-värde lämpar sig som en 

indikator för allmän finansiell hälsa. 

Hypotesen behålls – Z’’-värdet ger en 

tillräckligt bra bedömning av finansiella hälsa 

som är konsekvent genom flera räkenskapsår. 

 

4.4 Slutanalys 

4.4.1 Att använda bokslut 

Enligt Al-Raqi, Kiani och Vedd (2008) bör bokslut vara historiska avtryck som förtydligar 

företagens finansiella ställning. Detta ansåg Mbat och Eyo (2013) vara ett problem. De 

menade att olika händelser kunde ske under årets gång som inte syns i bokslutsdatan. Denna 

kritik delades också av Shumway (2001) som menade att bokslut var olämpliga därför att 

datan konsoliderats utifrån hela räkenskapsåret. Ohlson (1980) tillade också att det borde 

klargöras om bokslutsdatan kommit till före eller efter det att konkursen inletts. Altman 

(2000) förnekade dock inte ovanstående kritik. Istället gav han företagsförvärv som en 

bakomliggande orsak till att prognosen inte alltid överensstämde med utfallet. Betydelsen av 

bokslutsår studerades i den egna undersökningens första hypotes. Den bekräftade att 

träffsäkerheten ökar ju närmare konkursåret bokslutsdatan hämtas. Resultatet visade däremot 

ett motsatt mönster för branscherna fastighet och byggföretag. Vilket visades i diagram 1, 

”Träffsäkerheten för respektive år innan konkurs” på sida 31. Träffsäkerheten för dessa 

branscher var högre tre år innan konkursåret än vad den var två år innan. Vilket säger emot 

den tidigare prognosen trots att den tidigare prognosen varit korrekt. Det egna resultatet 

bidrar alltså till den ovanstående kritiken. Det sker saker under tidens gång som är avgörande 

till företagets överlevnad.  

Ett annat problem med bokslut var enligt Koponen (2013) en bristande objektivitet. Gröjer 

(2011) beskrev också detta med att bokslut som informationskälla kunde vinklas. Det fanns 

dessutom kulturella eller juridiska skillnader i redovisningspraxis. I den egna undersökningen 

användes enbart svenska företag. Som i sin tur var bundna av svenska redovisningsregler, i 

enlighet med SFS 1995:1554. Därför kan skillnader redovisningspraxis exkluderas som en 
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påverkande faktor. Koponen (2013) ansåg att externa revisorer var en lösning till att bekämpa 

subjektiv redovisning. Däremot finns det alltid en risk för omedvetna fel. Som Bostwick, 

Lambert och Dinelan (2016) visade. Deras studie kom fram till att två databaser bearbetade 

samma bokslutsdata genom två olika metoder. Även Altman (2000) gav kalkylering med 

mjukvara som motivering till att Z-värdemodellen fick justeras. Den egna undersökningen 

använde samma databas för bokslutsdatan. Vilket innebär att bokslutsdatan räknats fram på 

ett konsekvent sätt. 

4.4.2 Strukturella jämförelser 

Altmans (1968) studie hade som mål att återuppliva intresset i nyckeltal. Genom att visa 

möjligheterna som finns i att kombinera nyckeltal med statistiska metoder. Nyckeltal som 

Shumway (2001) menade inte kunde bevisas ha en korrelation med konkurser eftersom de 

aktiva enheterna valdes utifrån egenskaper som de delade med konkursdrabbade företag. Den 

egna undersökningen såg över detta genom den tredje hypotesen. Resultatet visade att 

träffsäkerheten var lägre för konkursdrabbade företag. Den egna undersökningen kunde alltså 

inte visa att aktiva företag var sämre lämpade än konkursdrabbade vid användandet av Z-

värdemodellen. 

Gröjer (2011) berättade att nyckeltal mäter hur ett företag arbetar med dess resurser. Detta 

arbete var ingående resurser som genererade utgående prestationer. Vilket Nyckeltalen 

(2016) nämnde skiljde sig mellan företag då de arbetar med olika resurser. Det fanns därför 

inte nyckeltal som passar alla företag. Dessa skillnader var anledningen till att Altman (2000) 

utvecklade en separat modell för icke-tillverkande företag. Vilket han menade skulle öka 

träffsäkerheten då nyckeltalen och dess koefficienter är anpassade efter olika förutsättningar. 

Den egna undersökningen såg över detta i den andra hypotesen. Vars resultat visades i 

diagram 2 ”Variansen enligt Kruskal-Wallis, enligt urvalsgrupper efter bokslutsår” på sida 

32. Variansen minskade när de icke-tillverkande företagen exkluderades 

Lind, Marchal och Wathen (2015) menade att det fanns möjligheter i dessa strukturella 

skillnader. Att potentialen för nyckeltal kommer fram när de anpassas efter de förutsättningar 

som finns för enskilda branscher. Almany, Aston och Ngwa (2016) justerade även de en egen 

Z-värdemodell. Resultatet visades i tabell 2 ”Träffsäkerheten av Z -och ZJ-värdet bland 

brittiska vårdföretag” på sida 15. Träffsäkerheten bland de tre urvalsgrupperna växte mellan 

7,5–23 % med den branschspecifika modellen. Detta var förvånansvärt lågt med tanke på att 

den tillämpades inom samma urvalsram den utvecklades från. En urvalsram som bestod av 

samma land, bransch och tidsperiod. Deras resultat visade att Z-värdemodellen kan appliceras 

bland brittiska vårdföretag redan som den är. Samtidigt som det fanns möjligheter att 

förbättra träffsäkerheten när Z-värdemodellen anpassas efter en viss bransch. I motsatts 

visade Altman et al (2017) att de branschspecifika variablerna inte hade någon större 

inverkan på resultatet. För vissa branscher blev det tvärtom, med en minskad träffsäkerhet.  

Altman et al (2017) visade också att träffsäkerheten ökade när länders egenskaper användes 

som variabler. Liknande resultat fick Chiaramonte, Croci och Poli (2015). I deras studie blev 

Z-värdemodellen mer effektiv än den branschspecifika under vissa förutsättningar. En av 

dessa förutsättningar var det land det var som Z-värdemodellen tillämpades på. Låt däremot 

inte glömma studien av Rim och Roy (2014). Deras resultat visade att effekten på 

träffsäkerheten varierar mellan olika typer av företag, även om dessa företagstyper tillhör en 

och samma bransch.  

I den egna undersökningen studerades strukturella skillnader med den fjärde hypotesen. Den 

totala träffsäkerheten var alltid högre för Z’’ än för Z’-värdemodellen. Något intressant var 
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dock jämförelsen med Machek (2014) som också använde Altmans Z’-värdemodell. Hans 

resultat visades i tabell 1 ”Träffsäkerheten för Z’’-värdet av tjeckiska företag” på sidan 13. I 

sin studie fick han en träffsäkerhet mellan 36–49 %. Jämför hans resultat med den från den 

egna undersökningen. Resultatet visades i tabell 5 ”Z’’ och Z’-värdeindex för tillverkning & 

industri” på sidan 27. Träffsäkerheten för tillverkande företag låg mellan 33–45 % med Z’-

index. Dessutom mellan 45–50 % när de räknades med Z’’-index. Detta öppnar för 

möjligheten att Machek (2014) kunde ha fått en högre träffsäkerhet med en annan Z-

värdemodell. Och att Z’-värdemodellen presterar sämre även för icke-tillverkande företag. 

4.4.3 Tillämpning då och nu 

Grünberg och Lukason (2014) undersökte två metoder för konkursprediktion. Ett av dessa var 

en modern metod som börjat växa fram på senare tid. En ny teknologisk innovation som 

kallas för neurala nätverk. Grünberg och Lukason (2014) resultat visade att den nya metoden 

presterar bättre vid finansiell stabilitet. Däremot visade det sig att en äldre metod fungerade 

bättre under finansiell instabilitet. Chiaramonte, Croci och Poli (2015) studie visade att även 

Z-värdemodellen presterade bättre än den branschspecifika under finanskrisen. Den äldre 

metoden från studien av Grünberg och Lukason (2014) nämndes kort av Altman (1968). Där 

han berättade att metoden valdes bort då den urskiljer nyckeltalen enskilt och inte gruppvist. 

Altman et al (2017) resultat visade att regressionsanalyser inte medför en större förändring 

jämfört med en MDA. Således kan man dra slutsatsen att tidsgapet mellan en metods 

introduktion och år för tillämpning inte alltid är avgörande. En äldre modell för 

konkursprediktion kan under vissa makroekonomiska förutsättningar prestera bättre.  

Den totala träffsäkerheten för den egna undersökningen visades i tabell 12 ”Samtliga 

branscher och enheter” på sida 34. Skillnaderna i den totala träffsäkerheten mellan de olika 

bokslutsåren var försumbar. Något anmärkningsvärt var hur träffsäkerheten blev lägre två år 

innan konkurs än vad den var tre år innan. En närmare titt gavs i diagram 1 ”Träffsäkerheten 

för respektive år innan konkurs” på sida 31. Där de två branscherna fastighet och bygg verkar 

ha legat bakom denna mönsterbrytning. För att sätta det i perspektiv står dessa två branscher 

för 46 % av det totala urvalet. Ett liknande mönster visades från studien av Machek (2014), i 

tabell 1 ”Träffsäkerheten för Z’’-värdet av tjeckiska företag” på sidan 13. Macheks (2014) 

resultat visar att den totala träffsäkerheten ökar ju närmare konkursåret datan hämtats. Men 

att det fanns vissa undantag där träffsäkerheten var som högst två år innan konkursen. Både 

Macheck (2014) och den egna undersökningen bekräftar alltså att det kan tillkomma mindre 

störningar i tillväxtmönstret.  

Jämför Macheks (2014) resultat med den av Almany, Aston och Ngwa (2016). Vilket visades 

i tabell 2 ”Träffsäkerheten av Z -och ZJ-värdet bland brittiska vårdföretag” på sidan 15. Båda 

modellers träffsäkerhet ökade när de närmade sig det sista bokslutsåret 2013. En viktig detalj 

är att hela deras urval kom från en enda bransch. Till skillnad från den egna studiens resultat 

som i sin tur visade att bara enstaka branschers mönster bröts. Därför går det att anta att det är 

branschen som är den faktor som orsakar dessa störningar i detta mönster.  

Altmans (1968) undersökning gav en träffsäkerhet på 95 %. Vilket var betydligt högre än den 

egna studiens träffsäkerhet som låg på 55 %. En viktig detalj var att Altmans (1968) 

utvecklade och tillämpade modellen inom specifika urvalsramar. Ett urval som Ohlson (1980) 

ansåg var alldeles för litet för att kunna generalisera fram någon slutsats. I den egna 

undersökningen användes bokslut från 332 aktiva och 332 konkursdrabbade företag. De var 

svenska företag från sex olika branscher. Dessa skillnader mellan Altman (1968) och den 

egna undersökningen ledde till att den femte hypotesen formulerades. Det egna resultatet 
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bekräftade att andelen korrekta träffar blir fler än andelen felaktiga. Trotts de stora skillnader 

som fanns mellan Altmans studie och den egna urvalens populationer. Samt det faktum att 

Z’’-värdemodellen bygger på samma urval som Altmans (1968) Z-värdemodell. 

4.4.4 Användning och sannolikhet 

Altman et al (2017) nämnde att Z-värdemodellen hade sin styrka i att den presterade bättre än 

komparativa studier under lång sikt. De var även tydliga med att den inte skulle ersätta eller 

bli ersatt av något. Syftet med deras studie var att undersöka hur den kunde bidra till 

ekonomisk styrning och beslutsfattande. Denna åsikt delade Boďa och Úradníček (2016) som 

menade att den kunde användas av näringslivet vid enklare riskanalyser. Även Rim och Roy 

(2014) menade att den kan vara en del av en helhetsbedömning av kreditvärdighet. Men att Z-

värdemodellen även kan användas för att sättas upp prestationsmål inom företag. Studien av 

Couchan, Chandra och Goswani (2014) lyckades inte bevisa ifall Z-index korrelerade med de 

nyckeltalen. Däremot bevisade de att Z-värdemodellen kan indikera för hur ett företags 

finansiella ställning kan komma att förändras till nästa räkenskapsår. Ett liknande resultat 

gavs från Hsu (2017). Båda företagen fick en ökning i sitt Z-index, samtidigt lyckades ingen 

av de att nå upp till det säkra zonintervallet. Däremot visade resultatet att det aktiva företagets 

Z-index alltid var minst dubbelt så högt som det konkursdrabbade. Notera att Hsu (2017) 

undersökte två företag i en krisdrabbad bransch under finanskrisen.  

Resultatet för Boďa och Úradníček (2016) blev bättre när modellen anpassades efter 

slovakiska förutsättningar. Jämför detta med studien av Altman et al (2017) där landspecifika 

justeringar inte gav några signifikanta förbättringar. Däremot hade variabler som tog hänsyn 

till företagsstorlek en stor verkan på träffsäkerheten. Rim och Roy (2014) visade också att 

företagets storlek har en stor påverkan när Z-värdemodellen tillämpas på företag inom samma 

bransch. Altman et al (2017) visade att Z-värdemodellen är universal. Vilket innebär att den 

kan användas för alla branscher. Men kan också brygga gap som uppstår mellan länder i 

dagens globala marknad.  

Den egna undersökningen resultat visades i diagram 5 ”Träffsäkerheten per urvalsgrupp och 

bokslutsår” på sida 35. Träffsäkerheten kunde i vissa fall delas upp i två zoner. Där 

sannolikheten antingen passerade eller understeg 50 %. Som i denna studie kunde variera 

mellan 45 % respektive 69 %. I överlag bekräftades den egna undersökningens sjätte hypotes. 

Z-värdemodellen kan användas som indikator för finansiell hälsa med varierande grad av 

träffsäkerhet. 
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5 Slutsats och diskussion  

I detta kapitel kommer en slutsats där uppsatsen problemfrågor besvaras. Slutligen kommer 

en diskussion Där slutsatsen reflekteras utifrån uppsatsens syfte. Till slut kommer förslag till 

vidare forskning. 

 

5.1 Slutsatser 

Hur skiljer sig träffsäkerheten av Z-värdet mellan olika branscher? 

Det finns en stor skillnad mellan olika branscher gällande hur ofta Z-värdemodellens prognos 

överensstämmer med det faktiska utfallet.  

Denna skillnad var liten när branscherna delades upp i grupper av tillverkande, respektive 

icke-tillverkande. Skillnaderna i träffsäkerhet visade sig istället starka när branscherna 

studerades separata. I det stora hela kunde inte de tidigare studierna visa att branschen skulle 

ha en större betydelse. Med små undantagsfall som visade förbättringar och försämringar. 

Vilken betydelse har tiden för bokslutsdatan gällande konkursprediktion? 

Resultatet visade att träffsäkerheten ökar ju närmare konkursåret bokslutsdatan hämtas.  

När samtliga urvalsgrupper undersöktes blev det en väldigt liten skillnad. Däremot uppstod 

det en del störningar där prognosen bytte riktning mitt under en tidsserie, dock bara för 

enstaka urvalsgrupper. Något som de tidigare studierna visade var att specifika årtal ger stor 

betydelse. Därför att de innebar makroekonomiska effekter på resultatet. 

På vilket sätt kan dagens svenska aktörer använda sig utav Altmans Z-värde? 

Den kan användas för att minska transaktionskostnader, genom att öka den tillgängliga 

informationen vid beslutsfattande. 

Den egna undersökningens resultat gav en sammanlagd träffsäkerhet på 55%. En stark 

sannolikhet givet den höga variansen som fanns mellan urvalsgrupperna. Resultatet visade att 

den kan användas oavsett land -och branschskillnader. Den är väletablerad och används 

mycket, även utanför sitt ursprungliga användningsområde. Inte heller visade sig det tidsgap 

som uppstått från dess publikation tills idag vara ett hinder. 

 

5.2 Diskussion och förslag till fortsatta studier 
Uppsatsen hade som syfte att undersöka hur Altmans Z-värde kan användas som indikator för 

finansiell oro. Genom att jämföra olika branscher i Sverige. Uppsatsens syfte anses vara 

nådd. För att undersöka detta formulerades problemfrågor med en relevant teoretisk 

referensram och metod. Den egna undersökningen gav trotts hög varians, fler rätt än fel 

prognos per utfall. Dessa rätt var indikationer för den riktning som företagen rörde sig mot. 

Riktningarna var zonintervall som betydde finansiell oro respektive finansiell stabilitet. 

Dock var inte uppsatsens metod helt felfri. Bland annat nämndes det att uppsatsen utgick 

ifrån det som kallades för det generella ramverket för finansforskning. Detta innebär att den 

egna undersökningen utgått från en förenklad modell av verkligheten. Antaganden om att 
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människor är fullt rationella och att det finns fri information som man kan lita på. Detta är 

inte en realistisk bild av verkligheten. Detta är vetenskapliga aspekter som måste lyftas fram. 

Ett argument var hur bokslut kunde presentera fel information, medvetet respektive 

omedvetet. Samt att de bara var stillbilder som omöjligen kan konsolidera alla de avgörande 

händelser som sker under tidens gång. Vilket det egna resultatet kunde understryka när 

prognosen visade fel mitt under en treårsperiod.  

 

De tidigare studierna tolkades inte heller helt objektivt. Ett problem är den tysta kunskapen. 

Antaganden som forskarna i den tidigare studien delar, men som uppsatsförfattarna saknar. 

Det fanns visserligen viktiga detaljer som artikelförfattarna kommit fram till, men som 

försummades av uppsatsförfattarna. Däremot måste man också vara kritisk till 

artikelförfattarna. I metodavsnittet nämndes fyra källkritiska principer. Ett av dessa var 

tendensfrihet. Det är möjligt att en artikelförfattare av personliga skäl kan förvränga data och 

resultat. Kanske för att motivera för att dennes egna metod inte försämrats efter tiden, enligt 

den källkritiska principen tidssamband. Därför var det viktigt att undersöka flera studier vars 

metod liknar den som den egna undersökningen tillämpade. 

 

Något som var intressant i denna uppsats, men som inte riktigt gick att förklara, var att 

branschskillnader tycktes reflekteras i resultaten. Ett exempel var byggföretag som hade hög 

volatilitet under de tre åren. Kanske kan detta bero på osäkerheter som finns inom branschen 

utifrån avtal och betalningsflöden. Dessutom kan man fråga om byggföretag ändå inte är 

tillverkande företag, trotts dess definition som tjänsteföretag. 

 

Det visade sig också att det fanns aspekter som påverkade resultatet betydligt mer än vad 

branscher gjorde. Detta inkluderade företagstyper inom samma branscher. Även företagets 

storlek, räkenskapsåret och vilket land det befinner sig i. Det visade sig inte heller ha en 

större betydelse om urvalet bestod av tillverkande eller icke-tillverkande företag. Något som 

uppsatsförfattarna och tidigare studier tycks ha tagit för givet. En annan intressant aspekt var 

hur arbetet med nyckeltal gått över från människor till datorer. I mitten av denna period av 

omvandling publicerade Altman sin Z-värdemodell. Han tillämpade både egna subjektiva 

bedömningar, men använde också mjukvara. 

 

Z-värdemodellen är ett fantastiskt verktyg som bör användas tillsammans med andra verktyg. 

De finansiella indikatorernas syfte är att ge information om företag. Ju mer information som 

finns tillgänglig, desto mindre blir risken. Detta öppnar för investeringsmöjligheter, som vid 

exempelvis företagsförvärv. Det ger också en chans för olika aktörer att förbereda sig inför 

korta -och långsiktiga kostnader. Altmans Z-värdemodell kan den bidra till att minska 

informationsasymmetrin mellan aktörer i samhället. Detta resulterar i en ökad tillit, samtidigt 

som det minskar de transaktionskostnader som finns i samhället. 

 

Som förslag till fortsatta studier är: 

 Vikta om koefficienterna till svenska urval och undersök om träffsäkerheten blir 

bättre. 

 Utveckla Z-score som indikator under en längre period, kanske i form av ett glidande 

medelvärde. 

 Undersök alla nyckeltal var för sig. För att se hur var och en förhåller sig till formeln i 

helhet. 
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Bilagor 

Kruskal-Wallis-Test  
Nästföljande sidor presenterar uträkningarna för varianserna.  

Samtliga av typ ett och två 

 

Samtliga av typ ett 

 

Samtliga av typ två 

 

Kategori n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n

a-aktiv 38 17344 300814336 7916166,737 16329 266636241 7016743,184 15900 252810000 6652894,737

b-aktiv 57 24902 620109604 10879115,86 24225 586850625 10295625 21735 472410225 8287898,684

c-aktiv 45 21562 464919844 10331552,09 21056 443355136 9852336,356 20971 439782841 9772952,022

d-aktiv 38 12945 167573025 4409816,447 11774 138627076 3648080,947 11135 123988225 3262848,026

e-aktiv 34 11186 125126596 3680194 9474 89756676 2639902,235 9116 83101456 2444160,471

f-aktiv 120 54444 2964149136 24701242,8 53516 2863962256 23866352,13 51733 2676303289 22302527,41

A-konkurs 38 11908 141800464 3731591,158 13058 170511364 4487141,158 13063 170641969 4490578,132

B-konkurs 57 11647 135652609 2379870,333 10866 118069956 2071402,737 13231 175059361 3071216,86

C-konkurs 45 14911 222337921 4940842,689 14180 201072400 4468275,556 14936 223084096 4957424,356

D-konkurs 38 5438 29571844 778206,4211 5877 34539129 908924,4474 5985 35820225 942637,5

E-konkurs 34 6587 43388569 1276134,382 8499 72233001 2124500,029 8369 70040161 2060004,735

F-konkurs 120 27906 778744836 6489540,3 31926 1019269476 8493912,3 34606 1197575236 9979793,633

Σ(R^2/n) 81514273,22 79873196,08 78224936,56

N 664 664 664

12/(N^2+N) 2,71764E-05 2,71764E-05 2,71764E-05

-3(N+1) 1989 1989 1989

H 226,26243 181,663903 136,8701847

Rankning och variansen mellan samtliga.

t0 t-1 t-2

Kategori n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n

A-konkurs 38 7943 63091249 1660296,026 8369 70040161 1843162,132 8317 69172489 1820328,658

B-konkurs 57 8270 68392900 1199875,439 7617 58018689 1017871,737 8598 73925604 1296940,421

C-konkurs 45 8926 79673476 1770521,689 8887 78978769 1755083,756 9692 93934864 2087441,422

D-konkurs 38 3925 15405625 405411,1842 4132 17073424 449300,6316 4243 18003049 473764,4474

E-konkurs 34 5210 27144100 798355,8824 5514 30404196 894241,0588 4745 22515025 662206,6176

F-konkurs 120 21004 441168016 3676400,133 20759 430936081 3591134,008 19683 387420489 3228504,075

Σ(R^2/n) 9510860,354 9550793,323 9569185,641

N 332 332 332

12/(N^2+N) 0,000108542 0,000108542 0,000108542

-3(N+1) 993 993 993

H 39,33044108 43,66485648 45,66120061

Rankning och variansen mellan samtliga konkursdrabbade

t-1 t-2t0

Kategori n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n

a-aktiv 38 6670 44488900 1170760,526 6465 41796225 1099900,658 6566 43112356 1134535,684

b-aktiv 57 9673 93566929 1641525,07 9905 98109025 1721210,965 9104 82882816 1454084,491

c-aktiv 45 9032 81577024 1812822,756 9066 82192356 1826496,8 9319 86843761 1929861,356

d-aktiv 38 4386 19236996 506236,7368 4374 19131876 503470,4211 4574 20921476 550565,1579

e-aktiv 34 3773 14235529 418692,0294 3454 11930116 350885,7647 3595 12924025 380118,3824

f-aktiv 120 21744 472801536 3940012,8 22014 484616196 4038468,3 22120 489294400 4077453,333

Σ(R^2/n) 9490049,918 9540432,909 9526618,405

N 332 332 332

12/(N^2+N) 0,000108542 0,000108542 0,000108542

-3(N+1) 993 993 993

H 37,07162904 42,54031353 41,04085581

Rankning och variansen mellan samtliga aktiva.

t0 t-1 t-2
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Samtliga icke tillverkande 

 

Icke tillverkande av typ ett 

 

Icke tillverkande av typ två 

 

 

  

Kategori n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n

b-aktiv 57 22218 493639524 8660342,526 21649 468679201 8222442,123 19507 380523049 6675842,965

c-aktiv 45 19198 368563204 8190293,422 18762 352012644 7822503,2 18693 349428249 7765072,2

d-aktiv 38 11783 138839089 3653660,237 10704 114575616 3015147,789 10119 102394161 2694583,184

e-aktiv 34 10145 102921025 3027088,971 8658 74960964 2204734,235 8322 69255684 2036931,882

f-aktiv 120 48601 2362057201 19683810,01 47847 2289335409 19077795,08 46133 2128253689 17735447,41

B-konkurs 57 10827 117223929 2056560,158 10175 103530625 1816326,754 12151 147646801 2590294,754

C-konkurs 45 13516 182682256 4059605,689 12852 165173904 3670531,2 13514 182628196 4058404,356

D-konkurs 38 5145 26471025 696605,9211 5512 30382144 799530,1053 5551 30813601 810884,2368

E-konkurs 34 6096 37161216 1092976,941 7826 61246276 1801361,059 7728 59721984 1756528,941

F-konkurs 120 25637 657255769 5477131,408 29181 851530761 7096089,675 31448 988976704 8241472,533

Σ(R^2/n) 56598075,28 55526461,22 54365462,46

N 588 588 588

12/(N^2+N) 3,46488E-05 3,46488E-05 3,46488E-05

-3(N+1) 1761 1761 1761

H 200,0573189 162,927141 122,6998878

Rankning och variansen mellan samtliga icke-tillverkande.

t0 t-1 t-2

Kategori n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n

B-konkurs 57 8007 64112049 1124772,789 7151 51136801 897136,8596 7619 58049161 1018406,333

C-konkurs 45 8801 77457601 1721280,022 8114 65836996 1463044,356 8103 65658609 1459080,2

D-konkurs 38 4019 16152361 425062,1316 3885 15093225 397190,1316 3655 13359025 351553,2895

E-konkurs 34 4407 19421649 571224,9706 5110 26112100 768002,9412 4816 23193856 682172,2353

F-konkurs 120 18131 328733161 2739443,008 19105 365001025 3041675,208 19172 367565584 3063046,533

Σ(R^2/n) 6581782,922 6567049,496 6574258,591

N 294 294 294

12/(N^2+N) 0,00013836 0,00013836 0,00013836

-3(N+1) 879 879 879

H 31,65830816 29,61978503 30,61723852

Rankning och variansen mellan konkursdrabbade icke-tillverkande.

t0 t-1 t-2

Kategori n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n R. Sum (R. Sum)^2 (R. Sum^2)/n

b-aktiv 57 8007 64112049 1124772,789 7151 51136801 897136,8596 7619 58049161 1018406,333

c-aktiv 45 8801 77457601 1721280,022 8114 65836996 1463044,356 8103 65658609 1459080,2

d-aktiv 38 4019 16152361 425062,1316 3885 15093225 397190,1316 3655 13359025 351553,2895

e-aktiv 34 4407 19421649 571224,9706 5110 26112100 768002,9412 4816 23193856 682172,2353

f-aktiv 120 18131 328733161 2739443,008 19105 365001025 3041675,208 19172 367565584 3063046,533

Σ(R^2/n) 6581782,922 6567049,496 6574258,591

N 294 294 294

12/(N^2+N) 0,00013836 0,00013836 0,00013836

-3(N+1) 879 879 879

H 31,65830816 29,61978503 30,61723852

t0 t-1 t-2

Rankning och variansen mellan aktiva icke-tillverkande.
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Z-index och urvalet 
Nästföljande sidor är en lista på alla de enheter som användes under bearbetningen av 

primärdatan. Till höger visas koden, där varje bokstav indikerar en viss bransch. Stora 

bokstäver indikerar att företaget inlett konkurs. Litet bokstav indikerar att företaget 

fortfarande är aktivt. Varje siffra har vissa karaktärsdrag som är identisk för det 

konkursdrabbade och aktiva företaget. Detta är typ av företag och nettoomsättningen. De tre 

sista kolumnerna till höger presenterar Z-index. Där t0 utgör index som består av det senaste 

bokslutsdatan. Och t-2 tre år innan konkurs. 

 

A-1 → A-34 

 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

A-1 556570-8848 20491 Byggnadsmetallvaror, tillverkning -3,966051 -3,995579 -1,044233

A-2 556314-5902 24051 Byggnadsmetallvaror, tillverkning 5,102061 5,381692 4,367543

A-3 556004-7291 17263 Byggplastvarutillverkning 2,266664 2,467584 1,169392

A-4 556372-5273 22277 Byggplastvarutillverkning 1,272454 1,517710 0,375004

A-5 556177-3630 38931 Datorer & Kringutrustning, tillverkning -0,085216 6,170163 2,505919

A-6 556570-6131 42015 Datorer & kringutrustning, tillverkning 1,391776 2,689009 2,375266

A-7 556426-8596 24229 Elapparatur övrig, tillverkning 3,456882 4,550709 4,084845

A-8 556536-8817 25177 Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 2,034471 1,085918 2,604850

A-9 556415-7930 34231 Elektronikindustri 1,281156 1,003773 1,181571

A-10 556114-0814 15767 Gjutning 3,710825 2,861475 4,176956

A-11 556430-8665 15460 Gummivaror, tillverkning 1,866499 1,926337 2,409240

A-12 556254-1895 17474 Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 3,064512 5,215987 3,795040

A-13 556530-2667 13352 Maskiner, tillverkning 2,467360 2,823736 2,717864

A-14 556317-9604 23505 Maskiner, tillverkning 2,823890 2,535085 2,607449

A-15 556054-5237 23884 Maskiner, tillverkning 0,674720 1,416646 1,896584

A-16 556433-5759 41051 Maskiner, tillverkning 1,987633 1,819238 2,147351

A-17 556533-3332 14237 Medicin- & dentalinstrumenttillverkning 6,295810 6,419889 5,145433

A-18 556464-6007 10969 Metallindustri 2,387583 3,953662 3,891227

A-19 556656-8456 11601 Metallindustri -3,881937 6,388680 4,356525

A-20 556495-6471 12234 Metallindustri 2,145751 2,540234 2,996519

A-21 556330-2909 14543 Metallindustri 1,917055 1,486032 1,738311

A-22 556640-0734 17191 Metallindustri -0,668602 4,288266 5,055478

A-23 556500-8124 20391 Metallindustri 3,347258 3,647551 2,767744

A-24 556663-8093 20396 Metallindustri 0,683242 -2,352601 -0,404118

A-25 556215-5811 24161 Metallindustri 1,900313 1,875013 3,655178

A-26 556351-2200 30069 Metallindustri 2,128225 1,174263 1,886910

A-27 556658-1624 37237 Metallindustri 1,378796 1,470223 2,140193

A-28 556745-1389 44584 Metallindustri 0,809633 1,024648 2,037492

A-29 556468-7514 10230 Möbler övriga, tillverkning 3,207117 3,663127 3,594476

A-30 556663-1684 12167 Möbler övriga, tillverkning 4,515686 5,734690 3,661032

A-31 556573-6419 24436 Möbler övriga, tillverkning 2,302119 3,149415 4,157997

A-32 556078-9611 49393 Pappers- & Pappersvarutillverkning 1,553476 2,714981 2,500422

A-33 556087-0700 20477 Plastförpackningstillverkning -0,056023 1,852100 0,933102

A-34 556772-8760 27746 Rälsfordon, tillverkning 2,418950 3,392244 1,431122
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A-35 → B-28 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

A-35 556161-9858 14016 Transportmedelsindustri 1,619986 2,876055 16,951734

A-36 556551-3438 41477 Transportmedelsindustri 4,365820 3,997268 5,008454

A-37 556329-5335 14080 Tryckning av Böcker & Övrigt 1,896569 2,516797 2,299419

A-38 556873-0989 15057 Trähus, tillverkning 2,489141 2,678285 21,220520

a-1 556894-0752 20717 Byggnadsmetallvaror, tillverkning 3,343727 3,411146 2,014734

a-2 556407-1487 24636 Byggnadsmetallvaror, tillverkning 4,527814 4,062038 3,814177

a-3 556198-1746 17104 Byggplastvarutillverkning 5,492731 6,053166 6,867305

a-4 556711-5786 23522 Byggplastvarutillverkning 5,243143 4,840997 3,393280

a-5 556872-7597 35482 Datorer & Kringutrustning, tillverkning 10,465689 10,827353 8,419377

a-6 556567-0295 39550 Datorer & kringutrustning, tillverkning 5,198051 2,630373 3,722010

a-7 556308-2808 27749 Elapparatur övrig, tillverkning 12,118567 8,287717 12,886366

a-8 556633-5724 25042 Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 4,504427 2,438191 4,719465

a-9 556716-4677 33621 Elektronikindustri 4,071826 3,868024 5,043172

a-10 556538-0879 16121 Gjutning 2,543075 2,829389 3,229708

a-11 556084-3517 15254 Gummivaror, tillverkning 13,681536 12,470971 9,004891

a-12 556791-7686 18041 Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 4,217066 3,592659 4,583565

a-13 556699-7556 13276 Maskiner, tillverkning 3,113100 3,368136 3,308563

a-14 556372-2759 23591 Maskiner, tillverkning 4,096111 2,744152 3,441924

a-15 556695-4532 23792 Maskiner, tillverkning 4,764143 5,207049 3,787642

a-16 556005-7530 42471 Maskiner, tillverkning 2,955505 2,392120 2,427883

a-17 556806-2409 13439 Medicin- & dentalinstrumenttillverkning 6,750329 5,739233 4,919828

a-18 556512-1562 11257 Metallindustri 4,336310 5,052180 4,294127

a-19 556293-4660 11659 Metallindustri 4,552716 3,421527 4,540568

a-20 556915-0591 12183 Metallindustri 3,257450 2,934874 4,039191

a-21 556770-4373 14428 Metallindustri 4,260471 4,823960 4,283496

a-22 556253-9246 17241 Metallindustri 3,611597 5,101179 3,676181

a-23 556713-8838 20090 Metallindustri -0,856194 0,922986 3,505841

a-24 556058-5761 20660 Metallindustri 2,658426 2,289945 2,454296

a-25 556251-8612 24290 Metallindustri 1,782067 1,719887 1,106286

a-26 556664-5510 31076 Metallindustri 1,891444 2,076252 3,551794

a-27 556353-3081 35223 Metallindustri 4,496099 4,559070 3,325382

a-28 556647-8110 44518 Metallindustri 4,123696 5,394896 3,568849

a-29 556714-0834 10150 Möbler övriga, tillverkning 11,924411 9,010211 9,033728

a-30 556509-6954 12261 Möbler övriga, tillverkning 3,020066 2,688321 3,002185

a-31 556287-1110 22362 Möbler övriga, tillverkning 3,679158 2,451721 2,680723

a-32 556527-7885 48966 Pappers- & Pappersvarutillverkning 2,351119 2,333897 2,352262

a-33 556099-4385 20360 Plastförpackningstillverkning 12,280159 17,294996 17,908762

a-34 556922-0725 15372 Rälsfordon, tillverkning 4,693106 5,219732 0,089143

a-35 556538-1489 13973 Transportmedelsindustri 3,322852 5,076279 3,939564

a-36 556410-7463 40226 Transportmedelsindustri 2,516401 2,322545 2,636436

a-37 556600-9717 14176 Tryckning av Böcker & Övrigt 1,925536 1,765475 1,744371

a-38 556218-0256 14875 Trähus, tillverkning 1,611155 2,000693 1,093527

B-1 556557-3408 20063 Blommor & Växter, Butikshandel -7,474245 -5,151429 -0,895046

B-2 556339-6125 16841 Butikshandel, övrig 1,011311 1,569115 2,094987

B-3 556352-1979 24136 Butikshandel, övrig -0,396786 0,834688 2,126663

B-4 556785-6637 18129 Böcker, Butikshandel 2,965024 3,261601 3,761776

B-5 556793-4343 21665 Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel -0,553052 0,121771 2,593762

B-6 556580-5875 21667 Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 1,431021 -1,074957 0,984035

B-7 556651-2256 45258 Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 3,147213 2,730990 2,439257

B-8 556871-8521 11150 Drivmedel, Detaljhandel -4,147975 0,408505 0,902777

B-9 556756-9156 12308 Drivmedel, Detaljhandel 4,477938 2,755877 -0,936542

B-10 556267-4431 10143 Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 1,417085 4,746286 5,697510

B-11 556560-8956 22461 Järn- & VVS- varor, Butikshandel 1,754035 0,909314 0,919603

B-12 556222-0243 30761 Järn- & VVS- varor, Butikshandel -5,291922 0,815275 -0,477655

B-13 556318-3820 33555 Järn- & VVS- varor, Butikshandel 0,685994 0,276928 0,801528

B-14 556293-7275 14329 Klockor, Butikshandel -0,203855 2,058476 1,697067

B-15 556697-0983 11306 Kläder, Butikshandel 1,522485 -2,844784 -0,873461

B-16 556923-9071 13234 Kläder, Butikshandel -4,072440 -5,347266 -6,523419

B-17 556884-9011 13459 Kläder, Butikshandel -2,806267 -3,831312 -3,472498

B-18 556714-2012 13935 Kläder, Butikshandel 4,359191 4,069507 4,518328

B-19 556943-8731 16581 Kläder, Butikshandel -1,922211 3,228011 7,686450

B-20 556682-6714 21559 Kläder, Butikshandel 4,772307 0,430858 1,989019

B-21 556132-4897 21559 Kläder, Butikshandel 5,633962 -3,713542 1,360479

B-22 556789-5767 22259 Kläder, Butikshandel 1,107818 -2,340090 -1,196354

B-23 556525-4827 25531 Kläder, Butikshandel -0,560245 0,211897 -1,200455

B-24 556748-6401 32591 Kläder, Butikshandel 1,019354 1,420349 0,658164

B-25 556771-2574 34508 Kläder, Butikshandel -6,796227 -4,354024 -5,013756

B-26 556807-1756 40345 Kläder, Butikshandel -1,300433 -1,508523 1,460744

B-27 556543-1763 46888 Kläder, Butikshandel -2,456581 -1,370668 -1,049500

B-28 556892-5365 10825 Livsmedelshandel -0,027323 1,229357 1,911239
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B-29 → b-41 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

B-29 556533-5691 12138 Livsmedelshandel -1,630513 0,742102 3,388275

B-30 556677-0573 13524 Livsmedelshandel -2,906040 -1,814717 -1,156671

B-31 556413-1703 15285 Livsmedelshandel -1,090817 -0,619034 -0,828704

B-32 556702-4384 17586 Livsmedelshandel 0,832626 0,139360 -0,354462

B-33 556832-6382 19152 Livsmedelshandel -0,426223 2,236983 0,800076

B-34 556857-2621 27194 Livsmedelshandel -15,415224 -20,259355 -6,553127

B-35 556712-2121 31436 Livsmedelshandel 1,756435 1,429268 -0,260794

B-36 556733-1235 35351 Livsmedelshandel -4,836852 1,665999 0,500821

B-37 556779-0679 43140 Livsmedelshandel -1,442090 -2,417338 -0,891652

B-38 556507-7376 11983 Möbler för hemmet, Butikshandel -0,781851 -2,688664 4,486986

B-39 556733-0237 38101 Möbler för hemmet, Butikshandel 0,945851 2,806752 1,659882

B-40 556862-3267 10327 Postorder- & Internethandel -0,442696 0,712156 2,812394

B-41 556779-4218 10495 Postorder- & Internethandel 2,838888 0,813561 3,198158

B-42 556708-8124 18849 Postorder- & Internethandel 2,192407 3,952663 5,505046

B-43 556750-2371 43297 Postorder- & Internethandel 1,840739 -0,237595 -0,398357

B-44 556146-8231 29297 Skor, väskor & reseffekter, butikshandel 3,278083 3,601537 2,890025

B-45 556378-2514 11195 Spel & Leksaker, Butikshandel 4,486130 2,962939 2,345207

B-46 556521-7097 14138 Spel & Leksaker, Butikshandel 1,209419 2,053970 5,185891

B-47 556660-5357 43272 Spel & Leksaker, Butikshandel 0,542635 0,820225 3,529445

B-48 556153-9270 11544 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel -1,090077 1,305320 -0,482440

B-49 556153-9270 11544 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel -1,090077 1,305320 -0,482440

B-50 556207-7809 13251 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 1,019999 1,365766 2,184097

B-51 556123-4906 17073 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel -2,067127 2,586653 3,842388

B-52 556199-0457 23978 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 3,056837 2,932550 3,734755

B-53 556217-8458 25624 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel -0,802015 0,638811 2,519222

B-54 556780-7242 27533 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 1,582128 1,519427 0,998214

B-55 556936-2964 24683 Telekommunikationsutrustning, butikshandel 2,931002 -0,690201 2,727602

B-56 556733-4619 11369 Torg- & Marknadshandel -2,278099 0,186148 -0,041194

B-57 556905-7002 11379 Virke & Byggvaror, Butikshandel 0,144400 1,760162 57,744400

b-1 556851-0571 19933 Blommor & Växter, Butikshandel 1,787864 2,718958 3,821081

b-2 556186-4678 16910 Butikshandel, övrig 5,353404 4,745153 5,033348

b-3 556464-3046 25774 Butikshandel, övrig 7,351352 4,581273 4,187709

b-4 556501-6507 43232 Böcker, Butikshandel 0,693822 1,490684 1,830544

b-5 556682-4628 21120 Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 1,826819 1,382026 2,001768

b-6 556602-0433 44918 Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 3,764291 3,832669 3,482620

b-7 556207-6512 47820 Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 2,190734 -0,228252 -0,019819

b-8 556801-3501 12237 Drivmedel, Detaljhandel 4,145621 3,641263 5,893469

b-9 556879-4019 12406 Drivmedel, Detaljhandel 2,068553 4,483118 3,196650

b-10 556713-4662 10520 Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 6,642416 5,896280 4,400965

b-11 556731-4157 30074 Järn varor och vvs 6,409586 4,246947 1,605720

b-12 556069-1965 30761 Järn- & VVS- varor, Butikshandel 5,329624 4,574813 4,092358

b-13 556837-5504 33439 Järn- & VVS- varor, Butikshandel 3,661175 4,530560 0,660093

b-14 556503-9319 14141 Klockor, Butikshandel 4,212647 4,433743 4,157800

b-15 556526-1129 12706 Kläder, Butikshandel 3,585452 8,033261 3,537505

b-16 556787-1354 13350 Kläder, Butikshandel -1,281037 -0,541106 2,107921

b-17 556858-2356 13528 Kläder, Butikshandel 4,317602 5,550622 5,689059

b-18 556256-7056 13727 Kläder, Butikshandel 12,548720 11,662459 13,070257

b-19 556029-8761 13840 Kläder, Butikshandel 6,159590 6,179342 5,644221

b-20 556943-2874 16661 Kläder, Butikshandel -1,726935 -0,323884 1,082484

b-21 556477-9436 22168 Kläder, Butikshandel 5,740632 8,374189 9,006277

b-22 556397-6140 22709 Kläder, Butikshandel 2,405343 3,441570 3,186592

b-23 556023-3610 26807 Kläder, Butikshandel 2,376081 3,942769 4,851155

b-24 556116-4376 32817 Kläder, Butikshandel 10,446679 9,344354 8,001600

b-25 556705-1437 34140 Kläder, Butikshandel 3,500898 -3,677159 -1,043840

b-26 556276-4927 39441 Kläder, Butikshandel 5,906612 5,794294 8,539341

b-27 556531-7939 47603 Kläder, Butikshandel 4,937422 3,353672 0,201060

b-28 556307-2841 10894 Livsmedelshandel 10,080806 10,070649 9,239628

b-29 556630-2443 12230 Livsmedelshandel 0,814557 2,127378 0,984910

b-30 556146-0923 13622 Livsmedelshandel 2,970772 2,378172 1,973280

b-31 556420-6729 15403 Livsmedelshandel -0,597029 0,125860 -0,603512

b-32 556677-7206 17986 Livsmedelshandel 1,588228 1,046269 0,876808

b-33 556427-5153 19988 Livsmedelshandel 6,382498 7,039164 6,079516

b-34 556715-7192 28652 Livsmedelshandel 3,405912 1,634143 3,172411

b-35 556768-9327 31800 Livsmedelshandel 3,580110 1,590372 2,620877

b-36 556615-5296 35546 Livsmedelshandel 3,083983 4,249073 5,655184

b-37 556200-5370 43291 Livsmedelshandel 4,882517 4,150176 3,664542

b-38 556736-1778 12197 Möbler för hemmet, Butikshandel 9,711322 6,865485 5,625596

b-39 556357-2204 38512 Möbler för hemmet, Butikshandel 1,811730 4,123820 2,879029

b-40 556810-8301 10518 Postorder- & Internethandel 2,530114 4,781584 2,650934

b-41 556904-8944 11014 Postorder- & Internethandel 6,300130 6,753963 -0,938298
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b-42 → c-9 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

b-42 556355-6595 18646 Postorder- & Internethandel 6,110906 6,273333 9,105947

b-43 556210-1484 48364 Postorder- & Internethandel 8,976285 10,435661 9,697528

b-44 556391-1246 28737 Skor, väskor & reseffekter, butikshandel 6,037321 7,046679 7,669157

b-45 556201-6567 11586 Spel & Leksaker, Butikshandel 6,321375 6,515586 6,509884

b-46 556556-3938 15146 Spel & Leksaker, Butikshandel 4,608332 5,077667 4,195163

b-47 556562-0019 46010 Spel & Leksaker, Butikshandel 8,416022 7,894095 8,229527

b-48 556231-4152 11531 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 4,309545 4,819125 3,199311

b-49 556898-9395 11802 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel -1,858284 -1,152698 -0,593169

b-50 556865-4478 13444 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 0,365142 0,245066 -0,068214

b-51 556217-3574 17089 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 4,508924 4,976149 4,165747

b-52 556123-6448 23839 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 2,718408 3,927974 0,791064

b-53 556095-1526 25441 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 1,882747 1,284132 -0,254470

b-54 556442-0072 28457 Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 4,615231 4,116996 3,857520

b-55 556964-8248 27657 Telekommunikationsutrustning, butikshandel 1,153279 6,675916 2,637983

b-56 556378-7141 15701 Torg- & Marknadshandel 4,709893 1,266456 0,524008

b-57 556229-6540 11596 Virke & Byggvaror, Butikshandel 8,714473 8,480947 8,083125

C-1 556798-4785 10268 Blommor & växter, partihandel -0,577154 -0,246760 0,585864

C-2 556588-7345 26204 Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 1,646551 2,615781 2,624196

C-3 556485-6887 21710 Datorer, Program & Kringutr, Partihandel -1,330688 0,690239 -0,523256

C-4 556691-7232 29757 Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 0,973060 1,003392 2,808597

C-5 556822-3100 12916 Fisk, skalddjur & andra livsmedel, partihandel -6,549611 -4,975930 4,579940

C-6 556665-9925 16358 Fisk, skalddjur & andra livsmedel, partihandel 6,787507 6,174358 3,442351

C-7 556571-4499 16560 Frukt & Grönsaker, Partihandel 4,942901 5,892608 4,284856

C-8 556715-8059 18365 Frukt & Grönsaker, Partihandel 0,831541 -3,596334 0,801218

C-9 556265-2155 35476 Frukt & Grönsaker, Partihandel -1,463270 1,294668 4,244602

C-10 556799-3471 41553 Frukt & grönsaker, partihandel -0,147878 2,300593 0,970115

C-11 556681-6988 18145 Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 4,057924 0,429416 1,154241

C-12 556552-2033 22866 Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 3,039986 3,853859 0,133890

C-13 556607-3499 11855 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel -1,050082 2,474493 8,101002

C-14 556446-1969 12060 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 3,314347 2,570636 3,074142

C-15 556654-2550 20661 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 3,576017 1,493427 2,144659

C-16 556809-6282 35858 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel -0,646759 -0,170350 3,868491

C-17 556444-8495 46026 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 2,876219 4,250990 4,489689

C-18 556291-5818 10609 Hudar, Skinn & Läder, Partihandel -0,212697 0,017227 2,965023

C-19 556489-8293 10374 Hushållsvaror övriga, Partihandel 2,011952 3,961609 3,918695

C-20 556259-0025 10464 Hushållsvaror övriga, Partihandel 7,869427 6,210112 6,163619

C-21 556470-6462 11186 Hushållsvaror övriga, Partihandel 13,812014 -44,862526 -27,907175

C-22 556655-8598 13557 Hushållsvaror övriga, Partihandel 10,915579 6,773689 9,450714

C-23 556612-4490 13859 Hushållsvaror övriga, Partihandel 3,249890 4,789708 5,375668

C-24 556775-7678 27444 Hushållsvaror övriga, Partihandel 4,095152 -0,929337 0,015736

C-25 556683-4957 22480 Insatsvaror övriga, Partihandel 0,606230 2,450292 -0,338605

C-26 556641-6219 23563 Kemiska produkter, Partihandel 3,889508 0,973772 1,353036

C-27 556733-2258 13439 Kläder & Skor, Partihandel -0,718940 1,651688 1,094005

C-28 556270-8379 22391 Kläder & Skor, Partihandel 7,063988 7,988399 8,968222

C-29 556872-5294 15828 Livsmedel, dryck & tobak, partihandel 0,670085 4,497482 1,292162

C-30 556553-1349 48596 Maskiner, industriell utrustning, partihandel 1,422403 2,915127 2,826692

C-31 556809-7553 12795 Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 0,932349 -3,059790 -3,856726

C-32 556876-2933 12176 Partihandel, Järnhandels- och Vvs-varor, partihandel 5,396197 8,753210 6,955570

C-33 556063-1748 15151 Partihandel, Järnhandelsvaror 4,943263 4,726353 1,877616

C-34 556951-5348 22618 Partihandel, Möbler, mattor & belysning, partihandel -2,214040 2,759622 3,326775

C-35 556265-2106 18698 Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 2,581181 0,753394 0,614899

C-36 556487-7453 12346 Specialsortiment 2,761238 -0,876762 -0,520694

C-37 556713-6402 10149 Textilier, kläder & skodon, partihandel -7,804991 0,726762 2,140237

C-38 556661-4326 12079 Textilier, Kläder & Skodon, Partihandel 1,209178 1,042072 2,572214

C-39 556835-2834 15219 Textilier, Kläder & Skodon, Partihandel 2,214693 2,034787 2,387521

C-40 556805-0123 17108 Verktygsmaskiner, Partihandel 2,150683 3,499858 2,624981

C-41 556621-2089 12825 Virke & Byggmaterial, Partihandel 2,978790 3,710592 6,190321

C-42 556909-4567 17086 Virke & Byggmaterial, Partihandel 0,888127 9,135354 7,186718

C-43 556807-8157 21507 Virke & Byggmaterial, Partihandel 7,031486 2,926557 2,275719

C-44 556853-3201 27689 Virke & Byggmaterial, Partihandel 21,935980 6,439760 11,566866

C-45 556583-4727 48590 Virke & Byggmaterial, Partihandel 1,895327 3,367661 2,940517

c-1 556511-0631 10616 Blommor & växter, partihandel 6,133600 2,549486 3,393629

c-2 556517-9552 26442 Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 8,359876 10,636557 7,756371

c-3 556293-7192 21591 Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 1,788268 4,538165 2,936831

c-4 556615-8464 29242 Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 7,024785 6,017050 4,645834

c-5 556509-3191 12123 Fisk, skalddjur & andra livsmedel, partihandel 7,638368 6,096635 7,429371

c-6 556059-6578 16378 Fisk, skalddjur & andra livsmedel, partihandel 6,235340 6,377960 5,203162

c-7 556587-3998 16513 Frukt & Grönsaker, Partihandel -3,049018 -5,342494 7,251191

c-8 556553-9102 17913 Frukt & Grönsaker, Partihandel 5,365478 4,129718 2,842677

c-9 556664-6377 35995 Frukt & Grönsaker, Partihandel 2,891268 2,870774 2,860488
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c-10 → D-34 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

c-10 556342-1436 40826 Frukt & grönsaker, partihandel 2,011102 2,643095 0,829355

c-11 556519-8024 18840 Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 9,639804 6,905130 8,134277

c-12 556844-1959 22109 Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 0,353283 0,557553 0,970667

c-13 556282-3210 11761 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 4,524887 3,239099 1,657622

c-14 556760-3633 12460 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 5,449600 6,818445 6,323394

c-15 556235-4091 20678 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 6,693385 8,237043 7,357943

c-16 556230-1969 36365 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 15,360630 14,241201 13,304658

c-17 556137-1021 45208 Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 0,253465 0,990288 0,399637

c-18 556333-4621 13479 Hudar, Skinn & Läder, Partihandel 3,680674 3,269158 2,332114

c-19 556951-7971 10711 Hushållsvaror övriga, Partihandel 2,772501 5,419609 2,071614

c-20 556101-2260 10843 Hushållsvaror övriga, Partihandel 13,218112 12,021411 13,264651

c-21 556455-3559 11176 Hushållsvaror övriga, Partihandel 2,418718 2,212648 3,385914

c-22 556624-5873 13576 Hushållsvaror övriga, Partihandel 5,952155 3,641226 4,349412

c-23 556318-4620 13924 Hushållsvaror övriga, Partihandel 12,457893 18,763172 12,344940

c-24 556841-1895 27329 Hushållsvaror övriga, Partihandel 3,386790 4,039433 4,001353

c-25 556191-7534 22302 Insatsvaror övriga, Partihandel 5,500092 6,091867 7,653020

c-26 556807-7225 23479 Kemiska produkter, Partihandel 11,853215 12,402591 14,780908

c-27 556795-4069 13551 Kläder & Skor, Partihandel -1,424658 -1,117257 -1,218101

c-28 556624-8786 23301 Kläder & Skor, Partihandel 6,234768 7,745650 7,527820

c-29 556188-9493 16159 Livsmedel, dryck & tobak, partihandel 4,941380 5,269454 6,026330

c-30 556664-8258 48987 Maskiner, industriell utrustning, partihandel 6,484825 3,357238 4,290371

c-31 556150-2963 15096 Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 11,069976 13,872291 13,215016

c-32 556551-0566 12088 Partihandel, Järnhandels- och Vvs-varor, partihandel 6,691313 6,202974 5,325768

c-33 556299-8061 15468 Partihandel, Järnhandelsvaror 7,453940 11,160786 9,426565

c-34 556940-7199 22485 Partihandel, Möbler, mattor & belysning, partihandel 7,416927 7,587786 8,685336

c-35 556672-2343 18654 Socker, Choklad & Sockerkonfekt, Partihandel 1,242124 1,652633 3,329263

c-36 556766-3785 12217 Specialsortiment 0,561612 0,191503 0,538668

c-37 556683-4130 10188 Textilier, kläder & skodon, partihandel 13,291439 12,601763 8,586043

c-38 556870-4869 12557 Textilier, Kläder & Skodon, Partihandel 3,770060 5,798939 6,072300

c-39 556676-5185 15901 Textilier, Kläder & Skodon, Partihandel 2,543394 4,968806 8,977819

c-40 556473-8234 17463 Verktygsmaskiner, Partihandel 7,020039 6,417047 6,479832

c-41 556400-0882 12591 Virke & Byggmaterial, Partihandel 1,622642 1,481442 3,520417

c-42 556652-1042 17745 Virke & Byggmaterial, Partihandel 7,000982 5,850728 0,135895

c-43 556450-5484 22659 Virke & Byggmaterial, Partihandel 6,212903 5,066574 5,183898

c-44 556754-5313 27572 Virke & Byggmaterial, Partihandel 9,580340 9,653306 6,994297

c-45 556833-0426 48875 Virke & Byggmaterial, Partihandel 1,687388 1,731169 4,674451

D-1 556841-5722 19721 Järnvägstransport-Godstrafik -4,198114 1,303037 -47,695676

D-2 556888-0263 10363 Landtransport, stödtjänster 0,331785 5,163478 -7,808469

D-3 556733-3694 34342 Landtransport, stödtjänster -26,832275 -56,747277 -22,219781

D-4 556502-4113 10905 Taxi -0,008334 3,842636 3,862888

D-5 556890-9989 12428 Taxi -1,393234 -2,567021 0,658153

D-6 556893-9655 12567 Taxi -3,611230 -2,915134 -0,838377

D-7 556667-1086 14163 Taxi -0,996592 -1,580867 0,048271

D-8 556887-2435 20666 Taxi -0,238826 1,643350 1,302300

D-9 556793-3956 27614 Taxi -1,814799 -3,325749 -3,623168

D-10 556662-2006 13124 Transport stödtjänster, övriga 1,032884 2,754954 -0,330418

D-11 556341-9331 10362 Vägtransport, godstrafik -1,411698 0,531285 0,845881

D-12 556961-3242 11829 Vägtransport, godstrafik -8,364650 -1,663417 0,830668

D-13 556594-2728 11879 Vägtransport, godstrafik -6,299593 -4,060458 -3,890629

D-14 556898-6250 12681 Vägtransport, godstrafik 2,057799 2,428802 3,429304

D-15 556863-7507 12891 Vägtransport, godstrafik -4,348819 0,881742 -0,466706

D-16 556486-1358 13393 Vägtransport, godstrafik -1,409917 -0,840125 0,346607

D-17 556737-9168 13832 Vägtransport, godstrafik -5,582204 -1,412451 0,054862

D-18 556799-5773 14212 Vägtransport, godstrafik -0,227878 -0,464518 -1,069108

D-19 556859-3171 14394 Vägtransport, godstrafik 2,116916 1,904887 1,249042

D-20 556429-0954 16452 Vägtransport, godstrafik -1,218368 -1,133581 -0,279717

D-21 556740-6946 16524 Vägtransport, godstrafik -4,085125 -1,879469 -2,423723

D-22 556740-6946 16524 Vägtransport, godstrafik 2,116916 1,904887 1,249042

D-23 556752-0266 18214 Vägtransport, godstrafik -2,677603 -1,426316 -2,356006

D-24 556422-6008 19043 Vägtransport, godstrafik -1,144533 -0,580830 -0,951606

D-25 556127-3417 19188 Vägtransport, godstrafik 6,831801 5,333136 5,136545

D-26 556377-0840 19732 Vägtransport, godstrafik -1,459552 -0,534249 -1,876050

D-27 556689-6105 19764 Vägtransport, godstrafik -1,741272 -1,431489 -0,290991

D-28 556730-8738 19834 Vägtransport, godstrafik -0,549773 -1,660747 -1,202426

D-29 556467-4926 21285 Vägtransport, godstrafik -1,353580 0,420518 -0,202623

D-30 556721-1205 22121 Vägtransport, godstrafik 2,916210 2,149332 3,038033

D-31 556329-6200 22691 Vägtransport, godstrafik 0,307255 -2,038311 -1,735843

D-32 556079-1211 23028 Vägtransport, godstrafik -2,805582 -1,015733 -0,296038

D-33 556540-0099 23409 Vägtransport, godstrafik 0,168462 1,986072 2,741567

D-34 556728-5621 25373 Vägtransport, godstrafik 0,373820 1,190991 4,853253
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D-35 → E-28 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

D-35 556890-9229 32052 Vägtransport, godstrafik 0,433748 0,141226 2,467594

D-36 556671-1742 41172 Vägtransport, godstrafik -4,658517 -4,218205 -2,606164

D-37 556672-8209 44134 Vägtransport, godstrafik 1,463633 0,666825 3,099437

D-38 556672-8209 44134 Vägtransport, godstrafik 1,463633 0,666825 3,099437

d-1 556894-5579 44554 Järnvägstransport-Godstrafik 3,777831 7,941297 11,254448

d-2 556575-0956 10677 Landtransport, stödtjänster 8,325411 7,361197 7,778461

d-3 556259-8861 33487 Landtransport, stödtjänster 10,144506 9,472684 9,163671

d-4 556694-0184 10185 Taxi 0,915525 1,834086 -0,831794

d-5 556185-7284 12202 Taxi -0,424117 0,061471 -2,805525

d-6 556939-4389 12462 Taxi 1,938700 2,475333 2,777761

d-7 556440-6501 20388 Taxi 4,648723 5,128696 4,536453

d-8 556720-7484 26864 Taxi -0,111440 -0,302797 -1,674585

d-9 556513-6891 27275 Taxi 5,795977 3,902929 8,012240

d-10 556113-9295 13915 Transport stödtjänster, övriga 6,430954 6,563903 6,372341

d-11 556576-5467 10332 Vägtransport, godstrafik 2,244716 1,886819 1,978456

d-12 556328-7662 11147 Vägtransport, godstrafik 1,878599 -2,169405 -1,839213

d-13 556664-2905 11863 Vägtransport, godstrafik -0,983405 -1,258143 -1,801587

d-14 556218-9257 12684 Vägtransport, godstrafik 11,135453 8,207744 9,404350

d-15 556631-1675 12752 Vägtransport, godstrafik 5,119936 5,117150 5,922524

d-16 556101-2971 13115 Vägtransport, godstrafik 1,769406 0,887753 -3,772284

d-17 556366-7756 13123 Vägtransport, godstrafik 2,116916 1,904887 1,249042

d-18 556136-1030 14224 Vägtransport, godstrafik 1,056880 3,480613 1,216022

d-19 556495-5069 14779 Vägtransport, godstrafik 3,922475 2,645483 2,798281

d-20 556956-9493 16172 Vägtransport, godstrafik -0,528935 -0,680593 0,759788

d-21 556373-9134 16561 Vägtransport, godstrafik 2,116916 1,904887 1,249042

d-22 556681-0213 17718 Vägtransport, godstrafik 4,046089 4,419262 4,795479

d-23 556511-6729 18670 Vägtransport, godstrafik -0,659340 -1,063310 -0,016938

d-24 556505-9770 18767 Vägtransport, godstrafik 1,258198 -0,043727 0,496524

d-25 556495-9301 19332 Vägtransport, godstrafik 5,364448 5,016880 8,812957

d-26 556815-9908 19417 Vägtransport, godstrafik 2,447961 3,184074 2,060647

d-27 556403-9286 20738 Vägtransport, godstrafik 4,739980 4,553052 4,651957

d-28 556162-1656 21576 Vägtransport, godstrafik 0,665664 0,326520 0,711787

d-29 556081-9863 21776 Vägtransport, godstrafik 1,908518 2,007348 2,455613

d-30 556515-4498 22643 Vägtransport, godstrafik 1,984224 1,484264 0,869506

d-31 556413-1208 22908 Vägtransport, godstrafik -0,182735 -0,068722 -0,211443

d-32 556124-1414 23035 Vägtransport, godstrafik 1,441715 1,510358 3,228569

d-33 556254-3313 23282 Vägtransport, godstrafik 2,523095 2,645783 1,460191

d-34 556963-1830 25007 Vägtransport, godstrafik -0,135529 -3,078480 0,484190

d-35 556376-8026 32351 Vägtransport, godstrafik 2,371807 3,062269 3,119682

d-36 556509-9248 41119 Vägtransport, godstrafik 1,619150 2,459584 1,712876

d-37 556079-1575 43270 Vägtransport, godstrafik -0,520729 -0,006692 -0,512349

d-38 556283-3094 43798 Vägtransport, godstrafik 2,341303 2,333391 1,795533

E-1 556632-0783 20722 Fastighetsförvaltning på uppdrag -1,510044 -0,458088 2,609526

E-2 556254-3172 16501 Fastighetsrelaterade stödtjänster 2,863387 2,932686 3,118756

E-3 556839-0834 31996 Handel med egna fastigheter 5,238242 4,053289 2,683471

E-4 556571-6460 12759 Rengöring & Lokalvård -2,290333 -2,438767 -0,820664

E-5 556107-5481 12765 Rengöring & Lokalvård 0,670645 0,838406 1,360154

E-6 556858-3065 17193 Rengöring & Lokalvård 1,124570 0,486184 0,847778

E-7 556432-4423 17198 Rengöring & Lokalvård 2,484878 5,709160 3,596079

E-8 556663-9976 18383 Rengöring & Lokalvård -0,673413 1,089706 0,612688

E-9 556809-8981 21546 Rengöring & Lokalvård -0,669016 0,093329 2,294831

E-10 556843-2917 24526 Rengöring & Lokalvård 8,757052 13,267329 7,378155

E-11 556206-6984 14894 Skötsel & Underhåll av Grönytor 0,719263 0,861272 2,371864

E-12 556736-1158 10500 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -1,033595 -0,935268 -0,239411

E-13 556660-6769 10911 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -1,266111 -0,559427 -0,527992

E-14 556771-6492 11182 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -4,222149 1,863118 0,087411

E-15 556725-5426 11329 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -1,825950 2,885831 2,671062

E-16 556553-2461 11920 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 5,648557 6,469150 6,791516

E-17 556225-5298 12706 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -8,469926 -0,222821 0,843932

E-18 556510-2968 13537 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,087377 0,546662 -0,498438

E-19 556792-5754 13903 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -1,408665 2,282204 0,216749

E-20 556683-4528 14564 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -2,285248 -2,885445 -1,300419

E-21 556192-8945 14646 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -0,542871 2,948178 3,100888

E-22 556174-0548 16741 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -2,180656 1,868317 1,749479

E-23 556644-8956 19594 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 1,462125 -0,333797 -0,382881

E-24 556565-6112 20253 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 4,075706 3,405606 2,328024

E-25 556623-1733 20671 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -4,687452 1,078286 1,405299

E-26 556054-3646 20978 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -6,710317 -0,232847 2,439695

E-27 556340-4226 22322 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,873447 1,241203 1,903454

E-28 556426-2342 23365 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -15,050922 12,407151 10,964965
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E-29 → F-30 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

E-29 556656-1808 24616 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,979041 0,904748 1,665371

E-30 556275-0611 25454 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 1,027047 0,348336 -1,345679

E-31 556641-3000 26547 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -2,752926 -0,214423 0,466391

E-32 556378-1177 26895 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -2,031927 -0,010277 -0,756266

E-33 556083-7170 31053 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 2,778559 6,441996 8,298920

E-34 556056-6902 38367 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 2,086765 1,093429 -0,387633

e-1 556601-3453 20422 Fastighetsförvaltning på uppdrag 4,540817 3,223233 4,535445

e-2 556691-5822 16661 Fastighetsrelaterade stödtjänster 4,390116 4,849515 3,545585

e-3 556080-5631 30326 Handel med egna fastigheter -1,716326 -0,838796 -1,814894

e-4 556826-6539 12507 Rengöring & Lokalvård 2,027406 2,424660 4,072338

e-5 556716-8157 12607 Rengöring & Lokalvård 1,158559 4,883354 3,243306

e-6 556682-7555 16968 Rengöring & Lokalvård 7,395319 7,998196 9,578688

e-7 556674-6219 17223 Rengöring & Lokalvård 7,155205 9,985222 7,347298

e-8 556428-1318 21381 Rengöring & Lokalvård 5,608839 6,983053 6,229872

e-9 556742-6563 23295 Rengöring & Lokalvård -3,656167 -4,102549 -4,150619

e-10 556457-7848 24865 Rengöring & Lokalvård 5,470806 3,522577 5,507460

e-11 556725-2274 14593 Skötsel & Underhåll av Grönytor 3,508874 4,564805 5,469465

e-12 556067-1876 10615 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 3,366270 2,775929 0,759617

e-13 556949-0898 10923 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,027067 -0,932529 -2,819357

e-14 556559-6193 11164 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 2,086117 0,955865 1,467652

e-15 556713-8572 11566 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -1,197689 -1,215474 -0,979668

e-16 556701-7925 11968 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 1,328650 0,942418 0,862746

e-17 556389-8369 12763 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 3,298185 3,335777 3,291447

e-18 556651-7701 13719 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 1,183164 1,619640 1,471139

e-19 556732-4008 13904 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 2,753797 0,819153 0,580777

e-20 556662-8466 14547 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,638183 0,421750 0,376966

e-21 556760-9531 14638 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 1,941286 1,710005 1,499085

e-22 556270-9534 16701 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 2,411450 -1,873786 -0,411875

e-23 556724-1400 20695 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,208662 0,575311 0,975466

e-24 556899-7851 20859 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 3,251598 2,877216 2,710895

e-25 556275-3763 22441 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 5,951574 4,371461 1,872654

e-26 556602-1712 23736 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -0,322054 0,796986 -0,068360

e-27 556860-8797 24226 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,646294 0,671052 1,440363

e-28 556758-7349 25317 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,826338 0,671503 0,783183

e-29 556761-8979 26549 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter -5,487272 -5,681988 -5,370282

e-30 556552-2595 26894 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 3,448371 -0,647904 2,209538

e-31 556714-0180 27572 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 0,130531 0,115904 0,174473

e-32 556328-5112 31232 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 9,462284 8,937314 7,124864

e-33 556695-3633 31259 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 3,118033 2,455346 2,102122

e-34 556265-3104 38381 Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 1,537768 1,156141 1,382035

F-1 556352-3710 11359 Anläggningsarbeten 0,786238 0,575113 0,529216

F-2 556875-4401 12517 Anläggningsarbeten −6,186256886 −3,071731884 3,646399

F-3 556550-5236 12725 Anläggningsarbeten 2,264627 −2,580020552 4,080192

F-4 556435-2275 12808 Anläggningsarbeten −2,572877683 0,284363 8,997463

F-5 556899-0377 12927 Anläggningsarbeten 0,905486 2,813606 4,497432

F-6 556771-8662 15081 Anläggningsarbeten 2,725121 1,234986 0,013239

F-7 556776-8329 15398 Anläggningsarbeten 1,748148 0,607930 2,068487

F-8 556473-8580 15987 Anläggningsarbeten −16,69220247 −2,329394898 −2,87891895

F-9 556760-7535 16410 Anläggningsarbeten −0,2539584461 0,206451 −0,6968263935

F-10 556904-1972 17313 Anläggningsarbeten 3,291216 −7,220398093 −0,6007945111

F-11 556822-0395 18309 Anläggningsarbeten 0,125566 −7,108129019 −0,237945643

F-12 556890-7090 20602 Anläggningsarbeten 1,389858 −4,911151559 −1,743775022

F-13 556870-5700 21847 Anläggningsarbeten −0,3687880571 −1,570069011 0,360807

F-14 556280-9383 23574 Anläggningsarbeten −1,049897431 −0,1721387688 2,378288

F-15 556656-5122 25708 Anläggningsarbeten −2,703673017 −2,175691358 −0,9950106134

F-16 556868-9326 28680 Anläggningsarbeten −0,2917263024 5,183043 8,061026

F-17 556927-8780 31280 Anläggningsarbeten 1,832607 2,082522 5,681759

F-18 556445-3586 32283 Anläggningsarbeten 0,228167 0,534037 1,128368

F-19 556159-6460 33950 Anläggningsarbeten −5,363379605 1,942697 1,335221

F-20 556745-4508 34445 Anläggningsarbeten −5,443314383 −4,663375592 0,878764

F-21 556314-5886 34564 Anläggningsarbeten −15,36320813 −0,2184913612 −1,059818035

F-22 556899-7430 43515 Anläggningsarbeten 3,679207 6,089230 8,720416

F-23 556250-3671 48362 Anläggningsarbeten −0,06624521833 1,870897 3,597025

F-24 556836-2817 10193 Byggnadssnickeriarbeten −3,880960479 6,858054 10,075761

F-25 556787-3806 10230 Byggnadssnickeriarbeten 3,417104 3,721077 4,403568

F-26 556883-5622 10308 Byggnadssnickeriarbeten 1,527504 −0,6178265733 0,516296

F-27 556890-4436 10936 Byggnadssnickeriarbeten 4,597324 4,574706 4,884349

F-28 556721-6774 12530 Byggnadssnickeriarbeten −18,80308168 1,407815 1,542137

F-29 556709-5947 12866 Byggnadssnickeriarbeten −9,952053931 −7,01951156 −2,838498811

F-30 556817-6613 14490 Byggnadssnickeriarbeten −0,8838794943 1,845491 1,720199
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F-31 → F-100 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

F-31 556753-5140 14757 Byggnadssnickeriarbeten −0,01841542943 0,419488 −1,998519566

F-32 556793-3360 16223 Byggnadssnickeriarbeten 3,681574 13,353566 −0,1663085549

F-33 556824-2282 25353 Byggnadssnickeriarbeten −0,3299362644 2,180753 −0,2984271238

F-34 556911-7301 25966 Byggnadssnickeriarbeten 0,519378 −0,7654627102 −2,711412107

F-35 556868-0101 29027 Byggnadssnickeriarbeten 5,312045 1,481522 3,124884

F-36 556868-0614 10186 Byggverksamhet 5,122349 4,445277 5,831295

F-37 556800-5945 10438 Byggverksamhet 2,320809 −2,606309855 −3,740499389

F-38 556920-0792 10538 Byggverksamhet 0,546666 5,670582 0,779782

F-39 556707-3621 10718 Byggverksamhet 3,708144 5,062905 5,255425

F-40 556697-6410 10788 Byggverksamhet −3,57276131 3,628539 3,464415

F-41 556891-8410 11306 Byggverksamhet −0,4441881003 2,948785 3,043636

F-42 556732-2028 11536 Byggverksamhet 3,027800 8,077238 4,309796

F-43 556852-0257 11681 Byggverksamhet −2,716671142 1,100150 1,521964

F-44 556905-1831 11714 Byggverksamhet 0,143215 4,688759 −1,735860561

F-45 556718-7207 11737 Byggverksamhet 2,268735 0,706963 2,801009

F-46 556776-7891 13080 Byggverksamhet 0,541348 0,918825 2,499581

F-47 556702-9979 13717 Byggverksamhet −0,0141666968 1,492408 1,945126

F-48 556752-9911 13731 Byggverksamhet −0,1215588204 2,883184 3,061715

F-49 556357-1370 14171 Byggverksamhet 1,849590 3,367421 2,331114

F-50 556901-4276 14219 Byggverksamhet 5,886034 4,465834 2,445569

F-51 556914-6391 14388 Byggverksamhet 5,260065 2,374491 6,495914

F-52 556258-7443 15944 Byggverksamhet 0,501031 −4,069663716 6,174724

F-53 556570-1025 16431 Byggverksamhet 0,375240 2,669574 2,110502

F-54 556265-1421 17482 Byggverksamhet 5,481020 6,468976 7,770564

F-55 556841-6167 17507 Byggverksamhet 0,695682 0,770548 2,583207

F-56 556654-1578 17742 Byggverksamhet 1,533047 0,948299 −2,403858217

F-57 556348-0036 19035 Byggverksamhet 2,598304 3,121813 3,072883

F-58 556897-3910 19347 Byggverksamhet 2,287769 3,639240 −6,159506178

F-59 556734-7686 19637 Byggverksamhet 0,401258 −0,6560571082 1,763611

F-60 556569-3693 20103 Byggverksamhet 2,716249 3,177104 2,514647

F-61 556944-0190 20703 Byggverksamhet −0,2287842827 −7,029333777 1,508833

F-62 556428-2266 22504 Byggverksamhet 5,301897 2,278424 3,093911

F-63 556703-4565 23628 Byggverksamhet 1,080790 2,989446 2,467452

F-64 556589-9415 24720 Byggverksamhet −0,1384840906 −0,04102276832 −7,158476403

F-65 556839-3325 25236 Byggverksamhet −25,12399545 0,507883 1,516894

F-66 556703-9820 26273 Byggverksamhet 2,808554 3,702754 0,516122

F-67 556842-1373 26870 Byggverksamhet 4,321358 4,756205 3,590227

F-68 556373-5488 27565 Byggverksamhet 5,481020 6,468976 7,770564

F-69 556622-3227 28114 Byggverksamhet −4,579670624 0,305204 −2,476970099

F-70 556941-8568 28132 Byggverksamhet 0,233409 −0,738548879 4,132397

F-71 556798-0064 29312 Byggverksamhet −0,5316354418 1,914813 1,653375

F-72 556696-0414 30051 Byggverksamhet 0,973518 1,512813 1,355267

F-73 556870-3655 33090 Byggverksamhet −5,361337887 −12,48957648 1,843495

F-74 556621-0059 33162 Byggverksamhet 1,411738 −6,333560616 −1,355660006

F-75 556495-5317 36079 Byggverksamhet −0,2743330935 5,978076 3,741245

F-76 556741-2670 38004 Byggverksamhet −2,733364151 2,509624 2,336497

F-77 556227-7045 40717 Byggverksamhet −2,487540582 1,793127 1,922860

F-78 556815-1707 40751 Byggverksamhet 2,741001 −0,08302948637 3,682662

F-79 556912-7144 41797 Byggverksamhet −15,77095025 1,040495 4,756935

F-80 556336-4545 41950 Byggverksamhet −14,89162152 −11,87835792 −0,9241536601

F-81 556751-5829 43476 Byggverksamhet 1,032519 1,800133 4,039991

F-82 556937-3508 44414 Byggverksamhet 1,504090 1,384193 1,603160

F-83 556659-1953 47725 Byggverksamhet −0,4996634856 3,301129 5,118442

F-84 556450-5252 10540 El-VVS & Bygginstallationer 3,154503 1,777392 2,526711

F-85 556902-4499 12323 El-VVS & Bygginstallationer −6,762094716 3,391044 2,706322

F-86 556595-8955 13404 El-VVS & Bygginstallationer 4,030336 4,075162 1,589252

F-87 556625-6466 14541 El-VVS & Bygginstallationer 3,822466 3,520970 3,293859

F-88 556060-5288 15565 El-VVS & Bygginstallationer 3,103400 4,102946 2,519238

F-89 556845-4465 15778 El-VVS & Bygginstallationer 2,716552 3,483938 4,240571

F-90 556792-1035 19230 El-VVS & Bygginstallationer −0,4767204745 1,240025 1,034711

F-91 556524-7094 19286 El-VVS & Bygginstallationer 1,181352 −1,732960433 0,821279

F-92 556713-0884 19508 El-VVS & Bygginstallationer −7,920567071 1,287880 0,709407

F-93 556420-9111 21963 El-VVS & Bygginstallationer −12,88614628 −0,2053411553 5,705569

F-94 556268-1030 22629 El-VVS & Bygginstallationer −1,034437872 −0,1065490209 −0,8058057088

F-95 556373-5595 24699 El-VVS & Bygginstallationer −5,870049091 2,774817 1,227114

F-96 556844-8020 29749 El-VVS & Bygginstallationer −1,555462239 2,825095 2,897284

F-97 556890-8437 31307 El-VVS & Bygginstallationer 1,321657 2,025042 1,058743

F-98 556773-7480 32760 El-VVS & Bygginstallationer 1,271363 1,037620 0,060000

F-99 556445-2083 36183 El-VVS & Bygginstallationer 3,881538 4,595101 2,557332

F-100 556891-0250 38849 El-VVS & Bygginstallationer −3,130252134 0,498439 0,231591
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F-101 → f-50 

  

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

F-101 556305-1829 43853 El-VVS & Bygginstallationer −1,421560986 1,453469 4,835075

F-102 556099-8220 45033 El-VVS & Bygginstallationer 2,732936 0,548310 2,280556

F-103 556777-1828 45445 El-VVS & Bygginstallationer −0,7330034793 1,451597 2,203092

F-104 556679-9705 10479 Golv- & Väggbeläggningsarbeten 0,703194 −0,06068042618 −5,621533892

F-105 556924-9963 11196 Golv- & Väggbeläggningsarbeten 4,971143 0,714527 6,420610

F-106 556127-4142 14188 Golv- & Väggbeläggningsarbeten 2,508740 6,164829 9,085253

F-107 556599-3739 15027 Golv- & Väggbeläggningsarbeten −0,6315612619 0,842285 −0,6277883333

F-108 556786-1181 16071 Industri- & Produktdesignverksamhet 2,244815 3,214843 4,331441

F-109 556644-2199 11302 Markundersökning −1,72769722 4,051525 2,372142

F-110 556814-3696 12960 Måleri- och glasmästeriarbeten 0,704338 1,582715 1,990757

F-111 556540-9173 16146 Måleri- och glasmästeriarbeten 0,471109 4,849245 1,879542

F-112 556151-2988 18744 Måleri- och glasmästeriarbeten 6,465299 5,640050 6,895778

F-113 556861-8572 20302 Måleri- och glasmästeriarbeten 1,247308 −0,02511895814 3,680296

F-114 556775-3263 16129 Takarbeten −2,00810569 3,369090 1,871144

F-115 556731-4884 16551 Takarbeten 4,007605 −0,4842037107 5,623143

F-116 556839-5635 17239 Takarbeten −2,213123474 0,077415 0,013636

F-117 556741-1110 19285 Takarbeten −7,513450707 0,558933 1,667482

F-118 556540-9678 20265 Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 1,485297 3,815380 −1,45318622

F-119 556876-7973 25249 Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 10,647808 7,630647 6,227448

F-120 556772-6210 35250 Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 5,152020 4,192769 3,811464

f-1 556678-4202 11339 Anläggningsarbeten 0,352527 0,842467 0,617203

f-2 556502-3925 12483 Anläggningsarbeten 1,293677 5,241021 3,479473

f-3 556319-7283 12659 Anläggningsarbeten 6,337363 3,540640 2,757737

f-4 556665-2110 12829 Anläggningsarbeten 4,498792 4,819818 5,089649

f-5 556774-6267 12913 Anläggningsarbeten 3,951617 6,073904 4,265152

f-6 556753-9688 15405 Anläggningsarbeten 0,507967 1,307270 1,399392

f-7 556758-9089 15913 Anläggningsarbeten 2,216213 3,799284 4,429918

f-8 556679-7840 16454 Anläggningsarbeten 7,672888 7,964066 5,056956

f-9 556873-4817 17336 Anläggningsarbeten −3,432405783 1,674900 7,526365

f-10 556431-5231 18342 Anläggningsarbeten 1,729920 1,947364 2,070837

f-11 556909-1548 20479 Anläggningsarbeten 6,816157 3,855111 6,673865

f-12 556572-6428 21731 Anläggningsarbeten 0,445834 1,154076 −0,9356219089

f-13 556527-8321 23378 Anläggningsarbeten 4,994750 5,989235 8,798101

f-14 556679-7352 25688 Anläggningsarbeten 7,402431 5,320636 6,471897

f-15 556563-8466 28728 Anläggningsarbeten 2,083019 1,366761 2,509045

f-16 556461-7156 31129 Anläggningsarbeten 0,017436 1,142886 2,648730

f-17 556355-7247 32101 Anläggningsarbeten 3,049568 1,685195 2,702163

f-18 556198-7214 33914 Anläggningsarbeten −0,8946138427 1,598604 −0,03217976613

f-19 556306-8096 34424 Anläggningsarbeten 3,816552 3,497738 3,445470

f-20 556317-9935 34675 Anläggningsarbeten 3,596864 1,651659 3,197115

f-21 556582-3829 43486 Anläggningsarbeten 2,317235 1,991612 1,986146

f-22 556411-6498 48476 Anläggningsarbeten 3,314974 4,289743 3,898231

f-23 556404-8360 12 815 Anläggningsarbeten 6,669459 6,011198 5,679640

f-24 556929-5230 10 158 Byggnadssnickeriarbeten −0,2073945162 3,954755 1,421000

f-25 556670-6551 10282 Byggnadssnickeriarbeten 2,107572 2,434839 2,973926

f-26 556065-2629 10380 Byggnadssnickeriarbeten 2,897848 7,160377 7,086763

f-27 556589-3657 10956 Byggnadssnickeriarbeten 6,713143 5,631963 5,496540

f-28 556942-3501 12559 Byggnadssnickeriarbeten 6,959801 2,094636 5,280988

f-29 556766-8446 12876 Byggnadssnickeriarbeten 6,906106 10,891341 3,883267

f-30 556738-1925 14414 Byggnadssnickeriarbeten 3,203584 4,346814 3,200201

f-31 556870-8837 14725 Byggnadssnickeriarbeten 3,937080 3,671514 0,436207

f-32 556741-7125 16108 Byggnadssnickeriarbeten 3,145579 1,085212 1,086579

f-33 556758-9253 25105 Byggnadssnickeriarbeten 4,086201 3,032191 2,188843

f-34 556936-2436 25904 Byggnadssnickeriarbeten 4,538696 1,896138 1,640802

f-35 556450-8769 28953 Byggnadssnickeriarbeten 2,906118 9,779511 6,249825

f-36 556960-7368 10057 Byggverksamhet 0,606098 −0,4915785772 0,271244

f-37 556314-8005 10382 Byggverksamhet 7,760301 7,452815 8,028486

f-38 556359-6757 10556 Byggverksamhet 3,333732 1,269243 3,681482

f-39 556480-7948 10741 Byggverksamhet 8,334871 7,083603 5,829031

f-40 556804-0306 10771 Byggverksamhet 12,183351 10,487531 12,378014

f-41 556733-3363 11091 Byggverksamhet 8,651395 8,157170 7,041449

f-42 556595-7668 11265 Byggverksamhet 3,830170 1,553294 2,413924

f-43 556923-0963 11582 Byggverksamhet 1,386806 0,263884 4,965947

f-44 556640-7051 11662 Byggverksamhet 1,124848 4,984158 6,423387

f-45 556459-6707 11673 Byggverksamhet 0,863231 1,061592 2,043971

f-46 556894-4499 13085 Byggverksamhet −0,4111629425 0,310193 0,396665

f-47 556736-8831 13676 Byggverksamhet 5,124061 3,677026 4,688208

f-48 556881-0187 13757 Byggverksamhet 8,810898 3,829948 8,340350

f-49 556539-9267 14138 Byggverksamhet 0,768255 −0,719775779 2,078504

f-50 556255-2777 14221 Byggverksamhet 9,273003 5,886725 4,627196
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f-51 → f-120 

 

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z'' vid t0 Z'' vid t-1 Z'' vid t-2

f-51 556953-9371 14305 Byggverksamhet 1,192572 1,613876 −1,786603893

f-52 556405-4293 15924 Byggverksamhet 3,203721 2,920388 2,826565

f-53 556476-6557 16433 Byggverksamhet 4,522549 5,717670 3,535869

f-54 556157-5167 17410 Byggverksamhet 6,283524 7,769490 8,861476

f-55 556080-9955 17474 Byggverksamhet 7,372240 4,760936 5,734798

f-56 556777-8948 17716 Byggverksamhet 5,043663 3,266621 6,813687

f-57 556056-7827 19034 Byggverksamhet −0,9120998225 1,072082 0,402555

f-58 556791-6498 19373 Byggverksamhet 3,570271 5,183414 4,611060

f-59 556564-0744 19708 Byggverksamhet 2,430497 1,232125 1,030232

f-60 556645-0549 20108 Byggverksamhet 7,452258 6,201816 9,126260

f-61 556648-3086 20686 Byggverksamhet 3,707287 4,193065 3,628800

f-62 556612-3260 22513 Byggverksamhet 8,088552 14,197967 7,139912

f-63 556557-0180 23528 Byggverksamhet 7,219524 7,511096 6,580175

f-64 556605-5082 24576 Byggverksamhet 11,123137 10,046922 8,021976

f-65 556871-2235 25084 Byggverksamhet 6,027925 4,410662 1,887518

f-66 556644-5150 26288 Byggverksamhet 6,976780 6,238377 6,495903

f-67 556659-0005 26750 Byggverksamhet 6,622637 5,343059 5,870299

f-68 556046-4470 27525 Byggverksamhet 3,276341 3,903944 4,886992

f-69 556213-1382 27963 Byggverksamhet 5,037702 6,738971 4,499082

f-70 556759-4451 28152 Byggverksamhet 0,281652 0,793240 −4,299512849

f-71 556897-7234 29299 Byggverksamhet 2,144259 3,207931 1,023465

f-72 556355-6264 30199 Byggverksamhet 5,810264 3,818845 4,733141

f-73 556862-6237 32978 Byggverksamhet 1,347929 3,653704 1,894735

f-74 556672-4646 33071 Byggverksamhet 1,293647 3,341025 3,449526

f-75 556493-7737 35908 Byggverksamhet 6,616549 8,314858 7,301443

f-76 556935-4235 38063 Byggverksamhet 3,747417 2,662566 2,629282

f-77 556653-8996 40365 Byggverksamhet 1,384751 3,780619 5,680607

f-78 556445-1275 40734 Byggverksamhet 2,068632 4,916231 3,856254

f-79 556748-2293 41666 Byggverksamhet 6,285469 6,063688 6,005201

f-80 556765-1111 41878 Byggverksamhet 9,742440 8,854558 8,614360

f-81 556507-0215 43392 Byggverksamhet 4,671252 6,797467 5,041983

f-82 556470-5340 44363 Byggverksamhet 2,783320 1,759417 1,749737

f-83 556657-3522 47757 Byggverksamhet 1,293648 5,241020 3,479446

f-84 556751-9151 10461 El-VVS & Bygginstallationer 10,120557 9,757520 10,890277

f-85 556622-1288 12326 El-VVS & Bygginstallationer 12,152598 5,285659 9,282048

f-86 556756-2011 13356 El-VVS & Bygginstallationer 8,149108 8,318339 5,814575

f-87 556138-0584 14476 El-VVS & Bygginstallationer 6,988471 5,804799 5,529711

f-88 556715-5170 15570 El-VVS & Bygginstallationer 3,286724 4,131027 3,682976

f-89 556804-1031 15779 El-VVS & Bygginstallationer 6,428399 2,141032 4,418218

f-90 556270-7975 19190 El-VVS & Bygginstallationer 9,846790 9,549091 10,055667

f-91 556489-6768 19241 El-VVS & Bygginstallationer 3,903109 6,978122 3,310134

f-92 556780-4652 19475 El-VVS & Bygginstallationer 5,509635 4,333773 4,918252

f-93 556260-2374 21732 El-VVS & Bygginstallationer 1,714006 2,050533 0,040287

f-94 556587-2032 22570 El-VVS & Bygginstallationer 4,129626 2,444378 2,138824

f-95 556578-6471 24680 El-VVS & Bygginstallationer 4,966993 5,371055 5,722153

f-96 556804-7632 29883 El-VVS & Bygginstallationer 7,350929 7,307603 5,471623

f-97 556158-2643 31316 El-VVS & Bygginstallationer 5,679509 4,612801 6,955281

f-98 556696-8771 32694 El-VVS & Bygginstallationer 2,980042 3,127610 2,689080

f-99 556530-9951 36166 El-VVS & Bygginstallationer −0,1967977582 3,267491 3,574451

f-100 556705-4761 38925 El-VVS & Bygginstallationer 5,994418 7,761090 6,140452

f-101 556891-5028 43747 El-VVS & Bygginstallationer 4,449471 6,192714 4,959583

f-102 556559-4784 44533 El-VVS & Bygginstallationer 5,548816 1,409953 5,368132

f-103 556313-8022 45188 El-VVS & Bygginstallationer 6,946882 9,584671 5,439341

f-104 556225-0455 10377 Golv- & Väggbeläggningsarbeten 5,940231 6,263847 7,081255

f-105 556674-8165 13997 Golv- & Väggbeläggningsarbeten 10,103448 7,928387 9,087272

f-106 556160-3779 14272 Golv- & Väggbeläggningsarbeten 9,090098 7,660073 5,770114

f-107 556711-7626 15136 Golv- & Väggbeläggningsarbeten 8,134583 5,740442 5,689491

f-108 556503-4724 16081 Industri- & Produktdesignverksamhet 13,311389 12,052767 11,859267

f-109 556801-2719 10970 Markundersökning 0,917414 0,598402 0,392816

f-110 556913-9164 12905 Måleri- och glasmästeriarbeten 5,571272 4,094943 3,418240

f-111 556227-9298 16018 Måleri- och glasmästeriarbeten 1,371705 7,775436 2,304867

f-112 556924-6316 18729 Måleri- och glasmästeriarbeten 4,588229 5,821210 3,935624

f-113 556681-7671 21080 Måleri- och glasmästeriarbeten 7,206192 6,035552 7,300750

f-114 556587-8815 16025 Takarbeten 5,405867 5,789528 2,808930

f-115 556804-6998 16499 Takarbeten 4,361320 7,141517 5,880406

f-116 556837-5405 17198 Takarbeten 3,551769 3,729509 1,978401

f-117 556813-7920 19292 Takarbeten 9,000301 5,901289 7,601605

f-118 556729-4011 20306 Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 8,083449 8,694154 6,265246

f-119 556841-1051 25264 Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 6,225581 4,842262 5,999629

f-120 556789-0966 35134 Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 4,996022 4,896487 3,348462



58 

 

Z’ -index 

 

Kod Org. Nr Net.Oms. (tkr) Företagstyp Z' vid t0 Z' vid t-1 Z' vid t-2

A-1 556570-8848 20491 Byggnadsmetallvaror, tillverkning -0,770000 −0,82 0,700000

A-2 556314-5902 24051 Byggnadsmetallvaror, tillverkning 5,100000 5,380000 4,370000

A-3 556004-7291 17263 Byggplastvarutillverkning 2,130000 2,260000 1,700000

A-4 556372-5273 22277 Byggplastvarutillverkning 1,270000 1,520000 0,380000

A-5 556177-3630 38931 Datorer & Kringutrustning, tillverkning 1,180000 4,740000 6,300000

A-6 556570-6131 42015 Datorer & kringutrustning, tillverkning 1,390000 2,690000 2,380000

A-7 556426-8596 24229 Elapparatur övrig, tillverkning 2,310000 2,460000 2,260000

A-8 556536-8817 25177 Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 2,030000 1,090000 2,600000

A-9 556415-7930 34231 Elektronikindustri 1,280000 1,000000 1,180000

A-10 556114-0814 15767 Gjutning 3,710000 2,860000 4,180000

A-11 556430-8665 15460 Gummivaror, tillverkning 1,360000 1,450000 1,700000

A-12 556254-1895 17474 Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 3,060000 5,220000 3,800000

A-13 556530-2667 13352 Maskiner, tillverkning 2,470000 2,820000 2,720000

A-14 556317-9604 23505 Maskiner, tillverkning 2,820000 2,540000 2,610000

A-15 556054-5237 23884 Maskiner, tillverkning 0,670000 1,420000 1,900000

A-16 556433-5759 41051 Maskiner, tillverkning 1,990000 1,820000 2,150000

A-17 556533-3332 14237 Medicin- & dentalinstrumenttillverkning 6,300000 6,420000 5,150000

A-18 556464-6007 10969 Metallindustri 2,390000 3,950000 3,890000

A-19 556656-8456 11601 Metallindustri -1,070000 3,030000 1,560000

A-20 556495-6471 12234 Metallindustri 2,150000 2,540000 3,000000

A-21 556330-2909 14543 Metallindustri 1,920000 1,490000 1,740000

A-22 556640-0734 17191 Metallindustri 1,810000 3,210000 4,090000

A-23 556500-8124 20391 Metallindustri 3,350000 3,650000 2,770000

A-24 556663-8093 20396 Metallindustri 3,160000 2,570000 0,920000

A-25 556215-5811 24161 Metallindustri 1,900000 1,880000 3,660000

A-26 556351-2200 30069 Metallindustri 2,130000 1,170000 1,890000

A-27 556658-1624 37237 Metallindustri 1,380000 1,470000 2,140000

A-28 556745-1389 44584 Metallindustri 0,810000 1,020000 2,040000

A-29 556468-7514 10230 Möbler övriga, tillverkning 3,210000 3,660000 3,590000

A-30 556663-1684 12167 Möbler övriga, tillverkning 4,520000 5,730000 3,660000

A-31 556573-6419 24436 Möbler övriga, tillverkning 2,300000 3,150000 4,160000

A-32 556078-9611 49393 Pappers- & Pappersvarutillverkning 1,550000 2,710000 2,500000

A-33 556087-0700 20477 Plastförpackningstillverkning 1,560000 1,740000 1,330000

A-34 556772-8760 27746 Rälsfordon, tillverkning 2,420000 3,390000 1,430000

A-35 556161-9858 14016 Transportmedelsindustri 1,620000 2,880000 16,950000

A-36 556551-3438 41477 Transportmedelsindustri 4,370000 4,000000 5,010000

A-37 556329-5335 14080 Tryckning av Böcker & Övrigt 1,900000 2,520000 2,300000

A-38 556873-0989 15057 Trähus, tillverkning 2,490000 2,680000 21,220000

a-1 556894-0752 20717 Byggnadsmetallvaror, tillverkning 3,360000 3,650000 2,740000

a-2 556407-1487 24636 Byggnadsmetallvaror, tillverkning 4,530000 4,060000 3,810000

a-3 556198-1746 17104 Byggplastvarutillverkning 2,620000 2,740000 2,930000

a-4 556711-5786 23522 Byggplastvarutillverkning 5,240000 4,840000 3,390000

a-5 556872-7597 35482 Datorer & Kringutrustning, tillverkning 4,000000 4,770000 3,520000

a-6 556567-0295 39550 Datorer & kringutrustning, tillverkning 5,200000 2,630000 3,720000

a-7 556308-2808 27749 Elapparatur övrig, tillverkning 4,270000 2,970000 3,880000

a-8 556633-5724 25042 Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 4,500000 2,440000 4,720000

a-9 556716-4677 33621 Elektronikindustri 4,070000 3,870000 5,040000

a-10 556538-0879 16121 Gjutning 2,540000 2,830000 3,230000

a-11 556084-3517 15254 Gummivaror, tillverkning 5,680000 5,090000 3,720000

a-12 556791-7686 18041 Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 4,220000 3,590000 4,580000

a-13 556699-7556 13276 Maskiner, tillverkning 3,110000 3,370000 3,310000

a-14 556372-2759 23591 Maskiner, tillverkning 4,100000 2,740000 3,440000

a-15 556695-4532 23792 Maskiner, tillverkning 4,760000 5,210000 3,790000

a-16 556005-7530 42471 Maskiner, tillverkning 2,960000 2,390000 2,430000

a-17 556806-2409 13439 Medicin- & dentalinstrumenttillverkning 6,750000 5,740000 4,920000

a-18 556512-1562 11257 Metallindustri 4,340000 5,050000 4,290000

a-19 556293-4660 11659 Metallindustri 2,770000 2,540000 3,200000

a-20 556915-0591 12183 Metallindustri 3,260000 2,930000 4,040000

a-21 556770-4373 14428 Metallindustri 4,260000 4,820000 4,280000

a-22 556253-9246 17241 Metallindustri 2,920000 3,730000 3,280000

a-23 556713-8838 20090 Metallindustri 1,260000 1,920000 3,040000

a-24 556058-5761 20660 Metallindustri 2,660000 2,290000 2,450000

a-25 556251-8612 24290 Metallindustri 1,780000 1,720000 1,110000

a-26 556664-5510 31076 Metallindustri 1,890000 2,080000 3,550000

a-27 556353-3081 35223 Metallindustri 4,500000 4,560000 3,330000

a-28 556647-8110 44518 Metallindustri 4,120000 5,390000 3,570000

a-29 556714-0834 10150 Möbler övriga, tillverkning 11,920000 9,010000 9,030000

a-30 556509-6954 12261 Möbler övriga, tillverkning 3,020000 2,690000 3,000000

a-31 556287-1110 22362 Möbler övriga, tillverkning 3,680000 2,450000 2,680000

a-32 556527-7885 48966 Pappers- & Pappersvarutillverkning 2,350000 2,330000 2,350000

a-33 556099-4385 20360 Plastförpackningstillverkning 4,860000 6,530000 6,720000

a-34 556922-0725 15372 Rälsfordon, tillverkning 4,690000 5,220000 0,090000

a-35 556538-1489 13973 Transportmedelsindustri 3,320000 5,080000 3,940000

a-36 556410-7463 40226 Transportmedelsindustri 2,520000 2,320000 2,640000

a-37 556600-9717 14176 Tryckning av Böcker & Övrigt 1,930000 1,770000 1,740000

a-38 556218-0256 14875 Trähus, tillverkning 1,610000 2,000000 1,090000


