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Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka eventuella samband som finns mellan 
användningen av kassaflödesanalysen och det tidsperspektiv som styr företagets agerande och 
målsättningar. 
 

Metod: Vår metod är kvantitativ, vi har samlat in empiriska data vilka vi har sammanfatta i 
statistisk form. Utfallet har vi sedan analyserat genom att använda den analysmodell vi 
utvecklade, utifrån denna analys har vi sedan dragit våra slutsatser. 
 

Slutsatser: Vi har i undersökningen konstaterat att användandet av kassaflödesanalysen är 
olika beroende på företagets gällande tidsperspektiv. Resultatet visar att om företagen har 
fokus på kassaflödesanalysen, en hög integration, leder det nödvändigtvis inte till ett 
kortsiktigt agerande. Genom vår undersökning fann vi att kortsiktiga företag har en låg 
integration av kassaflödesanalysen. Tvärtemot de företag som är långsiktiga i sitt agerande 
som har en högre grad av integration av analysen. Ett resultat som tyder på att det borde vara 
en fördel att öka integrationen av kassaflödesanalysen i verksamheten. Vi anser att vår 
uppsats kan ge en vägledning om att ett samband finns mellan användandet av 
kassaflödesanalysen och det tidsperspektiv som styr företagets agerande.  
 

Title: Cash flow statement – An analysis of usage of the cash flow statement report in relation to 
the time perspective that governs companies´ acts.  
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Purpose: The purpose of this thesis is to investigate potential associations between usage of the 
cash flow statement report and time perspective in which companies’ acts and set goals.      
 

Method: Our approach is quantitative, using empirical data summarized in a statistical procedure.  
The result is thereafter analysed through the developed analysis model from which conclusion is 
drawn.   
 

Results: We have in the investigation stated that the usage of the cash flow statement report 
varies depending on the time perspective in which companies’ acts. The result shows us that if the 
company has focus on the cash flow statement, a high level of integration, there are not necessary 
a short time perspective in the company as a result.  The result from our investigation displayed 
that companies with a short time perspective have a low level of integration of the cash flow 
statement report. Contrary to the companies that act’s in a long time perspective and has a high 
level of integration. This result interpret that a high usage of the cash flow statement report is an 
advantage for the company. We consider that this thesis gives the reader a guidance to that a 
relation is found between the usage of the cash flow statement report and the time perspective in 
which companies’ acts and set goals.  
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1 Introduktion av ämnesområdet 
Ursprunget till det här arbetet är diskussionerna om börsbolagens kortsiktighet som har pågått 
under något år, kanske är diskussionen hetare nu än någonsin tack vare debatten kring 
utflyttningen av företagsverksamhet från Sverige. Diskussionen ger bränsle åt dem som tycker att 
ägarnas krav på snabb avkastning styr företagsledningens agenda. Det finns flera tecken på att de 
har rätt, exempelvis är tidsperspektivet för många investerares ”exit” ca 3-5 år och krav ställs på 
företagen att oavbrutet prestera en hög aktieutdelningen för att attrahera investerare.  
 
Följden av kortsiktigheten blir att företagets resultat är mer i fokus än tidigare. Samtidigt anses 
resultatet i form av den traditionellt redovisade vinsten ibland svår att bedöma eftersom faktorer 
som värderingsprinciper kan påverka det egentliga resultatet. I stället har det enklare sättet att 
beskriva företagets förmåga att generera kapital, ofta visat med hjälp av kassaflödesanalyser, 
kommit i fokus. Det här märks bland annat genom att normbildande organ ställer krav på att 
företagen offentligt ska redovisa sitt kassaflöde. Ett annat exempel är det breda aktieägandet 
representerat av Föreningen Aktiespararna som numera visar kassaflöde per aktie i sin 
analysinformation.  
 
Det har även riktats kritik mot fokuseringen på kassaflödet. Kritikerna menar att det ökar den 
kortsiktighet som de anser råda på marknaden idag. Stämmer deras kritik betyder det att om 
företagen fokuserar på ett område som visar deras förmåga att generera pengar och därmed 
överleva blir de kortsiktiga i sitt agerande. Resonemanget innebär att vi är på väg mot ett ännu 
mer kortsiktigt företagsklimat. De här tankarna är utgångspunkten i vårt arbete och vi ska i den 
här studien därför undersöka hur företagen använder kassaflödesanalysen i förhållande till om de 
är lång eller kortsiktiga i sitt sätt att agera.  

1.1 Bakgrund 
Idag finns en grundläggande kännedom att med kontroll på sitt kapital vet företagen sin förmåga 
att betala sina skulder och vilka möjligheter de har att göra investeringar. PG Gyllenhammar 
uttryckte det som ”Cash is King”, och visst är det viktigt, utan pengar är det svårt för ett företag 
att överleva.  
 
Vikten av en god kontroll över kapitalet har kommit i fokus vilket vi har uppmärksammat från 
flera håll. Inlägg i media, från företagsledare och lärare på högskolor pekar på att företagen anser 
att kassaflödesanalysen som ett hjälpmedel för att klara kontrollen blir allt viktigare. Ett exempel 
är Ericsson som när de hade en svår period ekonomiskt ändrade sitt bonussystem för chefer till att 
fokusera på kassaflödet. Även andra aktörer som kreditgivare och aktieägare är intresserade av 
den information som kassaflödesanalysen ger. I samtal med Nicklas Bremström, auktoriserad 
revisor på KPMG i Karlskrona, framkom att han ser ett ökat intresse av kassaflödesbaserad 
rapportering ifrån banker och andra intressenter. De anser att kassaflödet på ett bra sätt visar 
företagets förmåga att hantera flödet av pengar. Enligt Nicklas Bremström är det kanske så att det 
egentligen är en bra likviditetsbudget bankerna efterfrågar. Dock ser han att det fortfarande 
företrädesvis är de företag som har lagkravet på sig att utföra en finansieringsanalys som i 
praktiken genomför den.  
 
Vi har även pratat med Rickard Perti, finansdirektör i WM-data AB, som stärkte bilden av att 
kassaflödesanalysen har hamnat i fokus. Han ansåg att kassaflödesanalysen kan användas mer 
rationellt även internt och inte bara för den externa rapporteringen. Resonemanget stödjer även 
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Adolphson (1999) som menar att kassaflödesanalysen både internt och externt kan användas för 
att sätta mål och styra mot dessa.  
 
Vi har därmed observerat att kassaflödesanalysen är ett viktigt verktyg, den har redan flera 
användningsområden men fler finns säkert. Intrycket stärks i aktuell litteratur där författarna 
menar att kassaflödesanalysen mer och mer tar över balans- och resultaträkningens roll som 
analysunderlag för externa intressenter. Orsaken är bland annat att årsredovisningarna kritiseras 
för att vara otillgängliga och svårtolkade samt kan i viss mån vara kreativt redovisad för att visa 
på ett bra resultat (Adolphson 2000). Kassaflödesanalysen anses ge en mer rättvisande bild av 
framtida utdelningsmöjligheter (Nilsson, et al 2002).  
 
Idéerna om att kassaflödet håller på att ta över balans och resultaträkningens roll är som vi kan se 
det inte helt okontroversiella. Vi tror att det kan bero på att redovisning baserad på 
redovisningsmässiga grunder har en lång historisk tradition. Utvecklingen har pågått sedan 1400 
talet och introduktionen av den dubbla bokföringen. Utvecklingen vi ser kan vara en provokation 
mot det rådande paradigmet utförd av bland annat normbildande organ och redovisningsteoretiker. 
Exempelvis Gröjer (2002) tar upp att det finns kritik mot den traditionella redovisningen baserat 
på ett resultatsynsätt som informationsinstrument. Den här kritiken har lett fram till utvecklingen 
av ett betalningsflödessynsätt (Falkman 2000). Kritikerna till den flödesbaserade redovisningen 
hävdar tvärtemot förespråkarna att det är diskutabelt om kassaflödesredovisningen tillför någon 
ny information. För nuvarande förs dock diskussionen till kassaflödesanalysens fördel. Mycket 
mot bakgrund av att det internationellt normgivande amerikanska privata organisationen FASB 
(Financial accounting standards board) hävdar att kassaflödesredovisningen tillför kompletterande 
information. Något som FASB har konstaterat genom gjorda studier (Falkman 2000)  
 
Olson et al (1995) belyser med ett exempel kassaflödesanalysens roll i förhållandet till den 
traditionella redovisningen.  De tar upp den fastighets- och bankkris som drabbade Sverige på 
1990 talet som ett bra exempel på en situation där fokus på kassaflödet hade varit till hjälp. Under 
denna kris gick många företag i fastighetsbranschen i konkurs. De levde på en hög belåning 
genom värdestegringen av fastigheterna snarare än det resultat verksamheten genererade. Olson et 
al (1995) talar om att stora delar av denna kris hade gått att undvika om man på ett mer sunt sätt, 
både från banker och från andra intressenter, hade granskat det kassaflöde som företagen 
genererade. Kassaflödena visade tydligt på stora underskott ifrån driften av verksamheten. Vi 
ställer oss frågan vad resultaträkningen i dessa företag visade? Gick det inte utifrån den 
information som fanns där förutspå vad som skulle ske? Svaret på detta är enligt Olson et al 
(1995) att det inte var möjligt. Resultaträkningen för flera av dessa företag fram tills deras 
konkurs visade på positiva resultat. Hur kunde då företagen upprätthålla positiva resultat? Det var 
möjligt så länge det gick att sälja fastigheter med vinst. Företagen hade dock hela tiden stora 
underskott i den del av verksamheten som innehöll den löpande förvaltningen. Den dagen priserna 
på fastigheterna sjönk så blev detta än mer tydligt då företagen fick svårt att betala räntor på sin 
höga belåning. Olson et al (1995) talar om den osäkerhet som finns i traditionella 
redovisningsdata. Även om fastighetsbranschen vid den tidpunkten var överhettad kan vi inte låta 
bli att ställa oss frågande varför det inte gjordes en mer noggrann analys av räkenskaperna. Vår 
uppfattning är att man genom en ordentlig analys av företagens resultaträkningar hade kunnat få 
indikation på vad som var på gång.  
 
Vi kan av resonemanget ovan konstatera att det finns en kritik mot den traditionella resultat och 
balansräkningen, men samma kritik finns även för kassaflödesanalysen. Det vill säga, att den går 
att manipulera. I en artikel av Matthew McClearn för han ett resonemang som innebär att både 
den traditionella redovisningen och kassaflödesredovisningen går att manipulera för att på så sätt 
höja värdet på aktien och därmed också på företaget (Matthew McClearn, 2004).  
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Avslutningsvis går vi tillbaka till diskussionen om kortsiktighet men nu i förhållande till likvida 
medel och hur kassaflödesanalysens knyts till aktieägarna, principalen, och dess målsättningar. 
Ägarstyrning handlar om hur principalen ska få företagsledaren, agenten, att göra det ägaren vill. 
Det här området är idag omdiskuterat eftersom det är grunden för systemet med bonus för 
företagsledare. I en debattartikel i DN talar Christer Malm (2003), vd på SBAB, om att det finns 
en kortsiktig sifferhysteri som styr inriktningen på bonusprogrammen. Malm talar vidare om att 
många chefer i dagens samhälle inte har den tid eller möjlighet som behövs för att vara långsiktiga 
då de drivs och belönas av det som brukar kallas kvartalsekonomin. Även ägarstrukturen i 
företagen förändras, från ett fåtal ägare med stora aktieinnehav, till många aktieägare som många 
gånger är institutionella. Det här kan även det öka kortsiktigheten i företagen. I en debattartikel 
talar Bengt Brodin om hur han anser att det förändrade ägandet av svenska företag har lett till en 
närmast skadlig fokusering på kortsiktiga perspektiv. Här har modeordet blivit 
aktieägarvärde.(Brodin 2001) 
 
När vi sammanfattar vårt resonemang verkar det som att ett ökat fokus på kassaflödesanalysen 
skulle kunna leda till vinstmaximering och kortsiktighet i företagen. Vi anar därför att det kan 
finnas spänningar mellan de olika sätt företagen använder kassaflödesanalysen och mellan lång- 
och kortsiktighet. Det här är intressant och vi avser att fördjupa oss vidare i denna fråga.  

1.2 Problemdiskussion 
Utifrån resonemanget i bakgrunden anar vi att användandet av kassaflödesanalysen har ökat. 
Användandet är i grunden styrt av årsredovisningslagen och normbildande organ vilka säger att 
för att redovisa företagets likviditetsförändring under perioden ska vissa företag bifoga en 
finansieringsanalys i sin årsredovisning. För koncerner i Sverige gäller från den 1 januari 2005 att 
börsnoterade företag i sin koncernredovisning ska tillämpa de internationella 
redovisningsnormerna IAS/IFRS utgivna av IASB, i stället för årsredovisningslagen. 
Årsredovisningslagen 2 kap 1 § använder sig av begreppet finansieringsanalys som innebär att 
företaget på en aggregerad nivå redovisar periodens tillförda medel minus de använda medlen 
under samma period för att se förändringen. Även kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt 
lag. Kassaflödesanalysen fokuserar på de bakomliggande verksamheterna som genererat 
förändringen av likvida medel under perioden. Noterbart är att de båda analysmodellerna ofta 
presenterar samma information på sista raden, dock måste man vara uppmärksam på om 
förändringen på sista raden avser rörelsekapital eller likvida medel. I den här uppsatsen kommer 
vi att diskutera utifrån innebörden av de båda modellerna, men vi har valt att använda begreppet 
kassaflödesanalys och det lite vidare begreppet flödesanalys. Vi ska nu gå vidare och se hur 
flödesanalysen, oavsett modell, används inom företaget. Därefter ska vi diskustera företagens 
agerande beroende på tidsperspektiv   

Flödesanalysens användande och integration i företaget 
Flödesanalysen beskriver det faktiska flödet av pengar som förekommer i företaget. Carlsson 
(2001) beskriver det som att analysen inte visar det redovisningsbaserade flödet utan alltid 
beskriver det fysiska penningflödet. Grundtanken är att det ska gå att se om företaget genererar de 
pengar som behövs för dess överlevnad. Händelser under året kan påverka kassaflödet positivt 
eller negativt vilket i sin tur kan leda till att olika aktörer tolkar företagens utveckling olika. Det är 
viktigt att företaget kan visa för investerare att de har kontroll på verksamheten även om flödet av 
kapital i vissa lägen kan vara lågt. Genom att utgå från kassaflödesanalysen kan man skapa basen 
för behovet av extern finansiering (Adolphson 1999). 
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Vi diskuterade tidigare att kassaflödesanalysen får en allt mer framträdande roll och 
internationaliseringen, bland annat via anpassningen till IAS/IFRS, har ytterligare påverkat 
utvecklingen. Vi har även uppmärksammat att externa betraktare lägger ökad betydelse i den 
tolkning som görs av analysen. Denna tolkning avgör många gånger företagets status och 
eventuella framgång. Carlsson (2001) menar att det framtida kassaflödet även har blivit 
normgivande för värdering av företagsaktier. Adolphson (1999) hävdar dock att kassaflödet inte 
är ett så mycket bättre mått utan att det anses ge en sannare bild av företaget då det inte står under 
samma mängd antagande och mänskliga viljor som resultat- och balansräkningen, trots att 
värderingen utgår från samma data. En ytterligare orsak till att kassaflödesanalysen vinner mark 
vid värdering är att den är enkel att använda och förstå och därför, som vi nämnde i bakgrunden, 
är intrycket att många anser att i företagsanalysen håller flödesanalyser på att få en mer 
framträdande roll än resultat- och balansräkningen.  
 
Vi har funnit stöd för ovan nämnda antaganden i litteraturen. Controllerhandboken utgåva 8, red. 
Lars A Samuelsson, 2004, innehåller ett kapitel om finansiell strategi och likviditetsstyrning. 
Kapitlet är skrivet av Örjan Hallgren, redovisningskonsult och professionell styrelseledamot. Han 
talar bland annat om att kassaflödet har kommit i fokus vid bedömning av företag. Vidare säger 
Carlsson (2001) att analysen bör upprättas av alla företag som aktivt vill analysera och styra sin 
utveckling oavsett storlek. Ovan nämndes att kassaflödet har blivit normgivande för att värdera 
företagets aktier och att det har fått en mer framträdande roll än resultat- och balansräkningen. 
Falkman diskuterar detta i boken Kassaflödesredovisning (2000) och visar genom sitt uttalande att 
den flödesbaserade rapporteringen ses som ett hot mot den traditionella redovisningen snarare än 
som ett komplement. Kassaflödesanalysen verkar kunna utmana resultat och balansräkningen som 
underlag för genomförandet av företagsanalyser. Ytterligare stöd finns hos Nilsson et al (2002) 
som tar upp att ett inte ovanligt, men felaktigt, antagande vid värdering är att utgå ifrån företagets 
vinster för att se vilka potentiella utdelningar som är möjliga. Här anser Nilsson et al (2002) att 
kassaflödesanalysen ger en mer rättvisande bild av framtida utdelningsmöjligheter.  
 
Trots flödesanalysens mer framträdande roll anar vi att många företag gör sin kassaflödesanalys 
endast eftersom det finns ett lagkrav. I vissa fall kan vi tänka oss att själva framtagandet av 
kassaflödesanalysen blir en ren efterkonstruktion i stället för att aktivt arbeta med analysen under 
året. Genom att integrera användandet av kassaflödesanalysen i verksamheten kan den även få ett 
internt perspektiv, det vill säga att företaget använder analysen för att lägga grunden för företagets 
vidare utveckling och överlevnad.  

Tidsperspektiv på företagets agerande 
Om vi ser det i ett externt perspektiv, med utgångspunkt hos investerare, bygger 
kassaflödesanalysen på ett kapitalmarknadssynsätt med ett investerarperspektiv på företag och 
företagande (Ax et al 2002). Ägandet i dagens svenska företag har förskjutits från privatpersoner 
och familjestiftelser till ett mer tillfälligt ägande genom pensionsfonder och andra anonyma 
institutioner. (Sjögren 2003) I Sverige bidrar som vi ser det även staten till den här förskjutningen 
genom det nya pensionssystemet i vilket privatpersoner automatiskt investerar en del av 
underlaget för sin kommande pension i fonder. I denna mer institutionella och mer anonyma 
ägarform har ägarna som enda mål att maximalt öka värdet på sin aktieportfölj på kortast möjliga 
tid. Detta syns tydligt om man ser till den tid som placerarna behöll sina aktier under slutet av 
1990 talet. Exempelvis var den tid man behöll sina aktier i Amazon.com 7 dagar och i Dell 3,7 
dagar.  
 
Denna kortsiktighet i ägandet ställer stora krav på företaget som tvingas till ständiga besparingar, 
nedläggningar och företagsuppköp (Sjögren 2003). I Dagens Nyheter (1998) publicerades en 
artikel om den kortsiktighet som råder. Bland annat intervjuas analytikern Lars Söderfjäll som 
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säger att idag är det en tidshorisont på 3-6 månader som är det vanliga för placerare. För den 
gruppen är det viktigaste för en hög värdering av aktien de pengar analytikerna ser att företaget får 
in i kassan via en analys av kassaflödet. I en artikel av Ahlbom (2004) intervjuas finansmannen 
Robert Weil. Han kritiserar den kortsiktighet och fokusering på kassaflödet som företagen har haft 
de senaste åren där man har eftersatt den långsiktigt viktiga forskningen och utvecklingen. Han tar 
också upp den svårighet företagsledarna står inför när de ska predika långsiktighet inför 
aggressiva finansanalytiker. Weil hävdar vidare att pendeln har svängt från den ena ytterligheten 
till den andra där vi för tjugo år sedan var allt för teknikorienterade medan det nu är 
finansmarknaden som helt påverkar företagen. Andra verksamhetsstyrningsområden följer efter, i 
många företag har man helt ändrat sina bonusprogram till att vara kopplade till kassaflödet. 
Nachemson-Ekwall (2002) säger att detta leder till en kortsiktighet som går tvärtemot hur ett 
företag långsiktigt ska drivas. Hon talar vidare om risken för att chefer fattar långsiktigt felaktiga 
beslut. Det är också så enligt samma författare att denna fokusering enbart på kassaflödet sticker i 
ögonen på de anställda, när tillgångar säljs ut och personal får gå endast för att öka chefernas 
bonus. Resultatet blir också att många anställda blir offer där deras egen karriär och hälsa sätts på 
spel för att nå ägarnas mål. På samma sätt pressas även leverantörerna till 
bristningsgränsen.(Sjögren 2003) Vi kan därför se att avgörande för viket tidsperspektiv som är 
bra, är enligt oss helt beroende av vems synvinkel som används. Det som kortsiktigt gynnar 
anonyma och institutionella aktieägare är troligtvis inte bra för företaget i sin helhet eller för 
nationen den verkar inom. Vi kommer inte att ta ställning till om det är bra eller dåligt med kort- 
eller långsiktighet utan konstaterar att det finns en motsättning mellan dem. 

Flödesanalysens roll när perspektiven förändras  
Den ökade användningen av kassaflödesanalysen är som vi diskuterat inte helt problemfri. Är 
bakgrunden till ökningen att aktievärdet ska maximeras på kortast möjliga tid blir målet att 
maximera nuvärdet av nettokassaflödet. Det vill säga att företagsledningen har som 
huvudinriktning att maximera aktieägarnas förmögenhet eftersom de maximerar aktiernas 
marknadsvärde. Det här är egentligen inget märkligt eftersom att maximera företagets framtida 
kassaflöde är ett av de mest grundläggande målen för företag och som ligger till grund för 
beslutsfattande, investeringskalkylering etcetera. Samtidigt finns det en problematik, Ax et al 
(2002) skriver att det är svårt att i praktiken maximera nuvärdet av framtida kassaflöden eftersom 
det exempelvis är vanligt att företagen i praktiken arbetar med flera mål och gör avvägningar 
mellan dem. Det innebär att i stället för vinstmaximering strävar företagen efter att åstadkomma 
en avkastning för ägarna som möter eller överträffar den avkastning de förväntar sig vid en given 
risknivå (Ax et al 2002). Här kan nämnas räntabilitetsmåttet som en relevant måttenhet. 
Räntabilitetsmåttet i kombination med ett tryggat framtida kassaflöde borde vara målet. 
Företagsledare som Sören Gyll hävdar att balansen mellan kort och långsiktigt är viktigt (Tapper 
2005). Även Sjögren (2003) är aktiv i diskussionen om att föra in mer långsiktighet när han tror 
att vi kommer att se mer av det långsiktiga aktiva ägandet där ägarna skapar förutsättningar för 
ledningen att fatta beslut för långsiktigt riktiga investeringar, men där återbetalningstiden ligger 
långt fram. Sjögren (2003) menar att det inte blir tal om maximal kursstegring utan snarare om 
maximal långsiktig vinst. 

1.3 Problemformulering 
Vi har därmed uppmärksammat att det finns en motsättning mellan tidsperspektiv och 
användandet av kassaflödesanalysen. Det är tydligt att det är ett av företagens huvudsyften att ur 
ett finansiellt perspektiv maximera nuvärdet av framtida kassaflöden. Kort sagt att tjäna så mycket 
pengar som möjligt, ett kapitalmarknadssynsätt som ska gynna företaget och dess investerare. 
Inom redovisningsteorin finns en mer liberal nivå genom partsteorin (the enterprice theory) vars 
synsätt borde gynna långsiktighet. Denna teori menar att företaget ska agera som en social 
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institution till förmån för ett flertal grupper (Gröjer 2002). Dock har även de bolagen kravet på sig 
att i slutänden tjäna pengar för att överleva och därigenom ta sitt sociala ansvar. Vi vet även att ett 
företags totala vinst över dess livslängd sammanfaller med nettokassaflödet, men den redovisade 
vinsten enskilda år varierar i förhållande till sista raden på kassaflödesanalysen. Därför borde, sett 
i ett längre tidsperspektiv, en analys av företaget utifrån dess bokföringsmässiga resultat gynna 
långsiktiga beslut och riskspridande. Motpolen blir följaktligen ett kortsiktigt tänkande med ett 
synsätt som går ut på att hela tiden maximera vinsten i företaget. Sett ur det perspektivet, ett 
kapitalmarknadssynsätt med maximerande av nettokassflödet som mål, kan kassaflödesanalysen 
verka stödja ett kortsiktigt perspektiv, med risk för en sämre utveckling av företaget på längre 
sikt. Försvarare av kassaflödesmodellen hävdar samtidigt att analysen uppfyller det praktiska 
perspektivet på företagets mål. Vilket betyder att i praktiken finns inte ett mål, att vinstmaximera, 
utan som nämnt tidigare, ett antal mål och avvägningar mellan dem. Ax et al (2002). Därigenom 
ska kassaflödesanalysen även kunna tillgodose ägarnas långsiktiga intresse.  
 
När vi sammanfattar vår problemdiskussion ser vi alltså att kassaflödesanalysen får en ökad 
betydelse och användning, dels genom lagstiftning och anpassning till internationella normer men 
även genom krav från aktieägare och analytiker. Samtidigt finns det frågetecken kring hur väl 
analysen stödjer endast ett kortsiktigt tänkande eller om den klarar ett längre och mer strategiskt 
tidsperspektiv. Kraven på att använda kassaflödesanalysen kommer sannolikt att öka och det 
ställer krav på att analysen måste spegla konsekvenserna av strategiska beslut, vilka ska gynna 
företagen.  
 
Vi ser det därför som intressant att se i vilka syften analysen upprättas och används på olika 
nivåer i företag då detta kommer att visa hur väl företaget har integrerat användandet av analysen i 
verksamheten. Tanken är att observera om det finns några likheter eller olikheter i det nämnda 
sättet att använda kassaflödesanalysen i förhållande till om företag i sitt agerande är kort- eller 
långsiktiga. Vi benämner det sistnämnda som tidsperspektivet som styr företagets agerande och 
målsättningar. För att hitta dessa tidsperspektiv är det nödvändigt att klargöra de förhållanden som 
indikerar om företag drivs mest av kort- eller långsiktiga faktorer. De företag vi avser att 
undersöka är de företag som har lagkravet att inkludera en finansieringsanalys i sin 
årsredovisning.  
 
Vi sammanfattar våra frågeställningar i följande mening: 
 
Hur använder företagen kassaflödesanalysen i förhållande till de tidsperspektiv som styr 
företagets agerande och målsättningar? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka eventuella samband som finns mellan användningen 
av kassaflödesanalysen och det tidsperspektiv som styr företagets agerande och målsättningar.  
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2 Metodbeskrivning 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de ställningstaganden vi har ställts inför för att kunna 
finna svaren på vår frågeställning.  
 
Vi är medvetna om att den tolkning vi gör av materialet kan endast vi göra med de förutsättningar 
vi har just när de görs och de blir därmed subjektiva. Dock ska det gå att göra en värdering av vårt 
empiriska förfarande, en så kallad evaluering (Backman, 1998). Vi är medvetna om att de val av 
olika data både i teorin och i empirin påverkar giltigheten av vårat resultat. På samma sätt kan det 
vi avser att belysa på olika sätt påverkas av tillfälligheter. Även vår subjektivitet kan leda till 
feltolkningar av information. Vi har fått göra bedömningar av vad som till exempel är 
långsiktighet och kortsiktighet och trots att vi gjort dessa bedömningar utifrån tillgänglig teori blir 
dessa just våra bedömningar 

2.1 Vetenskaplig ansats 
För att komma fram till den ansats vi använt för detta arbete har vi utgått ifrån vår frågeställning. 
Kunde svaret på vårt problem vara logiskt prövbart, finns det generella lagar av kausal natur som 
kan förklara problemet, går svaret att härleda som en hypotes utifrån en teori, eller kan man 
studera vårt problem genom att stå i en yttre relation till forskningsobjektet (Patel, Davidsson 
1994)? Vi fann att det inte gick att svara entydigt ja på de här frågeställningarna. Svaren gav oss i 
stället ansatsen att studera, tolka och försöka förstå de faktorer som kan ge ett svar på vår 
forskningsfråga. Vi ville inte att undersökningen skulle vara en rent induktiv undersökning utan 
att den i möjligaste mån skulle kompletteras av en hypotetiskt-deduktiv metodisk ansats. Det vill 
säga att vi inte har eftersträvat att hitta allt analysmaterial i empirin utan vi har även hittat 
grundläggande utgångspunkter i teorin (Wallén 1993).  
 
Det vi har gjort är att vi genomfört en empirisk undersökning vilken i möjligaste mån är byggd på 
teoretisk grund. Det empiriska materialet har vi studerat för att försöka förstå och se vilka faktorer 
som kan vara byggstenar i svaret till den frågeställning vi har definierat i vår problemformulering. 
 
Vår undersökningsansats har vi kommit fram till genom att på likartat sätt analysera vårt 
undersökningsproblem genom att se på vad det är vi vill veta och vilken kunskap det är vi söker 
(Patel, Davidsson 1994). Vi har i frågeställningen med begrepp vars variabler kan vara svåra att 
mäta på ett statistiskt sätt, till exempel kortsiktig- och långsiktighet, upplevelser av hur mycket 
något används och sambanden mellan händelser och aktiviteter. Det är parametrar som det inte 
finns helt objektiva svar på. För att förstå variablerna behövs djupare information. Vi behöver 
också få kontroll på faktorer som vi inte av egen kraft kan finna frågor för utan som kommer upp 
under själva undersökningen. Vårt arbete har trots dessa svårigheter visat sig enklast att komma åt 
genom att i analysen kvantifiera svarsalternativen i en analysmodell. Vår ansats är därmed 
kvantitativ och för att göra detta vetenskapligt har vår process för att definiera frågor, svar och 
kategorisering av svarsalternativ varit omfattande. Processen beskrivs i de kommande avsnitten.  

2.2 Studiens genomförande 
Vi har fört en mängd diskussioner för att komma fram till ett bra underlag inför insamlandet av 
empirin samt hur vi ska kunna analysera de data vi samlat in. Diskussionerna har fört oss fram till 
en arbetsprocess som vi arbetat efter, i syfte att få fram en röd tråd i undersökningsmaterialet. Det 
teoretiska resonemanget inleder vår process och ger oss ett underlag för de begrepp som vi vill 
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använda för att genomföra vår undersökning. Begreppen operationaliseras sedan till empiriskt 
användbara variabler (Andersen 1998). Empirin ger sedan data till den analysmodell som vi har 
tagit fram och utifrån analysmodellens resultat kommer vi sedan att dra våra slutsatser.  

Figur 1. Studiens genomförande  

2.2.1 Operationalisering  

Vi har kommit fram till en modell för att arbeta fram en operationalisering av de begrepp som vi 
har valt att använda. Eftersom variablerna vi har valt att arbeta med är svåra att mäta har vi istället 
använt oss av ett antal indikatorer (Andersen 1998). Första steget var att gå igenom de teorier vi 
anser är viktiga för att hitta indikatorer på om ett företag arbetar med en kort- eller långsiktig 
fokusering. Vi är medvetna om att de teorier vi har valt är utifrån det vi anser är viktigt och att det 
finns risk för att vi missar någon teori och att detta kan påverka giltigheten av våra slutsatser. Vi 
vill även uppmärksamma er på att det vi benämner som teorier inte alltid är teorier ur ett strikt 
vetenskapligt perspektiv utan i vissa fall snarare kan benämnas som modeller eller begrepp. 
Samtliga sammanfattas dock under rubriken teorier eftersom vi anser det viktigt att ta med dem i 
vårt arbete för att operationalisera våra begrepp. 
 
Nästa steg var ett resonemang där vi satte upp ett antal faktorer som indikerar på om företagen 
arbetar kort- eller långsiktigt. Indikatorerna som vi definierat utifrån teorierna utgör sedan 
underlag för de frågor som vi ställt till våra respondenter vilket utgör empirin. Parallellt ville vi 
även se hur de valda företagen använder kassaflödesanalysen för att på likartat sätt som för 
tidsperspektiven klassificera hur väl företagen integrerat analysen i sin verksamhet. Genom att 
undersöka valda indikatorer hos de företag vi valde ut har vi klassificerat in företagen i en 
analysmodell. Målet var att indikatorerna skulle peka på vilket fokus på tidsperspektivet och 
graden av integration företagen har. 
 
 
Vår modell presenteras här nedan: 
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Figur 2. Operationalisering av använda begrepp  
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2.2.2 Analysmodell  
Resultatet från vår empiriska undersökning har vi sedan analyserat i en egenutvecklad 
analysmodell som presenteras detaljerat i samband kapitel fem. Syftet är att organisera och 
systematisera empirin för att skapa en överskådlighet och systematik (Backman 1998). Vi 
använder oss av en instrumentalistisk modelluppfattning eftersom den används för att ange 
samband mellan variabler (Wallén 1993). Modellen går ut på att placera in svaren från våra 
respondenter i ett koordinatsystem med en axel för tidsperspektiv och en axel för integration av 
flödesanalysen i verksamheten. Var i koordinatsystemet svaren ska placeras har vi för varje fråga 
definierat i vår frågemodell. När vi har placerat in svaren i modellen har vi kunnat utläsa beroende 
mellan de olika markeringarna för att på så sätt hitta starka grupperingar som kan visa på 
samband.  
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Figur 3. Analysmodell  
 

2.2.3 Tredje dimensionen 

Analysmodellen innehåller även en tredje dimension. Den består av ett antal bakgrundsfaktorer. 
De här faktorerna ska användas för att eventuellt komplettera förklaringen av kluster som vi hittar. 
En bakgrundfaktor kan därmed komma att få rollen som förklarande variabel till ett samband 
mellan våra två begreppspar.   

2.2.4 Frågemodell 

Operationaliseringen utgår från de indikatorer som vi hittar i teorin. I kapitel fyra har vi 
sammanställt de indikatorer vi har hittat och som bildar underlaget till de frågor som är resultatet 
av operationaliseringsprocessen. Varje fråga har vi analyserat i en frågemodell som har till syfte 
att definiera hur vi ska tolka de svar vi får in. Frågans olika svarsmöjligheter värderas utifrån de 
skalor vi använder i analysmodellen. Figur fyra visar ett exempel på en fråga i frågemodellen.  
 

12 



Kassaflödesanalyser 
Henrik Andersson  
Ulrik Karlsson 

Vad vi vill veta Nivå 1 Axel som påverkas

Används andra 
mätperioder än den 
lagen anger? Om ja 
vilka Månatlig

X övrekvartil 4
Y främrekvartil 1

Kvartalsvis
X övrekvartil 4 
Y främrekvartil 2

Längre tid 
en ett år

X övrekvartil 4 
Y bortrekvartil 5

 
 
Figur 4. Frågemodell med axelpåverkan  

2.3 Informationsinsamling 
För vår informationsinsamling har vi utformat ett frågeformulär. Tanken var att frågeformuläret 
skulle bestå av mestadels öppna frågor men efterhand som vi jobbade fram våra indikatorer och 
frågor fann vi att slutna frågor blev mer lämpliga. Slutna frågor blev därför dominerande i 
frågeformuläret kompletterat med någon öppen fråga där vi ber respondenten beskriva bakgrund 
och motiveringar. Insamlandet av empirin genomfördes som en svarsenkät där respondenten själv 
antecknade svaren.  
 
De frågor som var av mer öppen karaktär gav oss mer kvalitativa data till skillnad från de övriga 
svaren som har en mer kvantitativ karaktär framförallt i vår analys. Frågorna som gav kvalitativa 
svar vara vi medvetna om att de kunde vara problematiska att strukturera i bearbetningsfasen 
(Svenning, 1997). Fördelarna med öppna frågor är att intervjupersonen har frihet att uttrycka sig 
och förklara sina ståndpunkter. Vårt huvudsyfte med att ha med några öppna frågor var att fånga 
det som Bryman (1997) tar upp som mellanliggande variabler. Nackdelen med öppna frågor är att 
det finns risk för subjektiva tolkningar vid bearbetning av svaren. 
 
Frågeformuläret valde vi att skicka ut via e-post. Genom detta val når vi fler respondenter än det 
antal som hade varit möjligt att uppnå via intervjuer. Fördelen med att nå ett större antal är att vi 
får ett bredare svarsunderlag. En annan fördel är att vi minskar risken för påverkan på 
respondenten, annat än genom utformningen av frågorna. Vi var dock medvetna om att 
svarsfrekvensen kunde bli ganska låg och att vi kanske inte skulle få lika uttömmande svar som 
vid en personlig intervju. Vi har inte eftersträvat ett strikt statistiskt säkerställt underlag men vi 
har ändå valt en kvantitativ undersökningsstruktur som vi beslutade oss för att följa.  

2.3.1 Val av respondenter 

De företag vi har undersökt är de företag som har lagkravet att inkludera en finansieringsanalys i 
sin årsredovisning. Anledningen till att vi valde de företag som har lagkravet på sig är att vi har 
konstaterat att hittills är det endast dessa företag som gör det som klassiskt benämns som 
kassaflödesanalys. Vi valde att fokusera på de företag som finns på börsens A och O lista. Vi har 
strävat efter att säkerställa kvalitén på e-post adresserna till de företag vi undersökte genom att 
skicka ut en första förfrågan. Där ombads företagen att återkomma med kontaktperson och 
kontaktuppgifter om de önskade medverka. 
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Som en inledning till de brev med frågeformulär som skickats ut via e-post beskrev vi kortfattat 
vad vårt arbete syftar till. Vi gjorde inledningen kort för att i minsta mån påverka 
intervjupersonen. Det frågeformulär vi kom att utforma har karaktären av en strukturerad 
intervju.(Denscombe 2000) Vi försökte att formulera frågorna på så sätt att vi undvek att frågorna 
blev ledande i någon riktning. Detta gjordes för att så långt som möjligt undvika påverkan på 
intervjupersonerna. Vi är medvetna om att trots att vi försökt undvika olika former av bias kan vi 
omedvetet ha introducerat dem i våra frågeformulär.  

2.4 Tillförlitlighet och relevans 
Målet med vår uppsats är naturligtvis att den ska vara så tillförlitlig, trovärdig och pålitlig som 
möjligt. De här begreppen brukar diskuteras under begreppen generaliserbarhet, validitet och 
reliabilitet (Kvale, 1997). Vi diskuterar nedan hur vi angripit de här frågorna.  

Generaliserbarhet 
Den målpopulation som vi har valt att undersöka ska i möjligaste mån utgöra ett snitt av den totala 
målpopulationen. Svaren ska kunna ge oss förväntningar om vad som kommer att hända i andra 
liknande situationer, det ska vara generaliserbart. En statistisk generaliserbarhet innebär att 
forskaren använder statistisk inferens för att räkna fram konfidensgraden för en generalisering 
vilken anges i sannolikhetskoefficienter. För att göra den typen av generalisering krävs ett 
slumpmässigt urval i hela populationen som resultatet ska generaliseras på. För att göra en 
statistiskt generaliserbar undersökning av vårt valda forskningsområde behöver området delas upp 
i mindre delar, något som våra tidsramar inte klarar. Vårt arbete är därför inriktat på att vara 
analytiskt generaliserbart vilket innebär att vårt resultat ska ge vägledning för vad som kommer att 
hända i en annan liknande situation. (Kvale, 1997)  

Validitet 
Målet för vår uppsats är att ha validitet i hela vår uppsats alla stadier, inte bara som en granskning 
i slutet av arbetet. Vi har utgått från validitetsfrågor som används i kvalitativa undersökningar 
trots att vi använder oss av en kvantitativ ansats. Orsaken är att arbetssättet har hjälpt oss att hålla 
den röda tråden i strävan att få en undersökning som håller en hög validitet. Första steget var att 
ha en validitet i själva grunderna i de teoretiska förutsättningarna för uppsatsen. Logik har vi 
funnit mellan problemet och den teori som finns inom området. Stöd för validiteten i grunderna 
inom vårt område tycker vi att vi har, det finns utvecklat i vårt resonemang om bakgrund och 
effekter i problematiseringen. När det gäller själva genomförandet av undersökningen har vi 
säkerställt validiteten genom att hela tiden jämföra vår analysmodell och enkätfrågorna med vår 
problemformulering. Frågorna är även granskade av uppsatsens handledare. Valet av 
intervjupersoner är gjort med tanke på att de ska kunna svara på den typen av frågor vi ställer. I 
den här undersökningen ställs det höga krav på en mycket god insikt i hela företagets struktur och 
strategier, därför var det den högsta ledningen för ekonomifunktionen som var målpersoner för 
vår enkät. Analysen av enkäten har vi strävat efter att göra logisk och möjlig att knyta till 
problematiseringen och bakomliggande teorier. Det här är säkerställt i 
operationaliseringsprocessen där vi via vår frågemodell har knutit varje fråga till hur svaret ska 
tolkas i analysmodellen.  
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Reliabilitet   
Reliabiliteten är även något som ska följa hela uppsatsens arbete och har som syfte att vara ett 
mått på arbetets tillförlitlighet och förmåga att motstå slumpmässiga inflytande av olika slag 
(Patel & Davidsson, 1994). Vi har som mål att vårt arbete ska ha hög reliabilitet för att motverka 
godtycklig subjektivitet. Det är samtidigt viktigt att inte låta en för omfattande strävan efter hög 
reliabilitet motverka kreativitet och föränderlighet (Kvale, 1997)  
 
För att säkerställa reliabiliteten har vi vid insamlandet av primärdata gjort flera åtgärder. Först har 
vi säkerställt att vi har valt rätt personer som ska svara på vår enkät. Det har vi gjort genom att 
inledningsvis skickat en fråga till 28 företag om vem som är lämplig person på företaget att svara 
på den typen av frågor som vi kommer att ställa. Sju företag svarade inte på vår fråga, nio företag 
ville ej vara med och svara och resterande tolv företag svarade att vi skulle kontakta följande 
funktioner inom deras bolag: 
 

• Ekonomichef/direktör på koncern nivå 
• Finanschef/direktör på koncern nivå 
• Koncern controller 

 
Det var endast när respondenterna enligt ovan inte hade tid att svara på vår enkät som vi blev 
hänvisade till motsvarande roller längre ner i bolagshierarkin. Utfallet visade tydligt att våra 
målpersoner var de som redovisats ovan. 
 
Detta första steg för att säkerställa reliabiliteten hos kontaktpersonerna gjorde sedan att vi 
kontaktade totalt 55 företag med en förfrågan om att delta i vår undersökning. 
 
Nästa steg var att efter att enkätens frågor var granskade av uppsatsens handledare testa enkäten 
på ett företag. Vi genomförde den här testen på koncernen AVE Holding AB´s ekonomichef. 
Valet av testföretag gjordes utifrån att vi var måna om att respondenten skulle göra testet 
samtidigt som vi var närvarande. Detta för att vi skulle kunna fånga respondentens kommentarer 
direkt i anslutning till tillfället då svaren skrevs in. Eftersom AVE Holding AB finns i Kalmar var 
det ett praktiskt alternativ. Vi är medvetna om att AVE Holding AB inte är ett börsnoterat företag, 
vilka vi använder som population i vår undersökning. Vi anser dock att deras struktur och krav på 
uppföljning väl stämmer överens med de övriga företag som vi har som respondenter. AVE 
Holding är en koncern, de uppfyller därmed lagkravet för att vara bundna till att upprätta en 
flödesanalys och har nyligen registrerat sig som sökande till att noteras på börsen i höst. De har 
därför anpassat sin information till de krav som ställs på ett börsbolag.  
 
Efter vår testintervju gjordes anpassningar av frågorna i vår enkät. Respondenterna, sammantaget 
55 st företag, har därefter erbjudits att svara på samma enkät, inga förändringar i enkäten har 
gjorts över tiden. Instruktionen till enkäten har utformats för att i minsta mån styra respondentens 
sätt att svara. Vi har av den orsaken uteslutit att tala om vårt syfte med uppsatsen, att undersöka 
om det finns samband mellan användningen av kassaflödesanalysen i deras företag och det 
tidsperspektiv som styr deras agerande och målsättningar. Samtliga företag har fått enkäten via e-
post med samma instruktioner.  
 
Vi anser därför att samtliga respondenterna har påverkats på samma sätt av vårt sätt att genomföra 
enkätundersökningen. Respondentens personliga tolkning kan vi dock inte påverka. 
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Källkritik 
När man använder sig av material som någon annan har producerat bör man vara källkritisk. Den 
litteratur vi använt är skriven av kända författare inom området och de teorier och modeller de 
presenterar finner vi ingen anledning att vara kritiska till i metoden.  
 
Vi har hämtat en del debattartiklar och liknande från olika sidor på Internet. Källor från Internet är 
sällan objektiva. Vi är också medvetna om att den information som finns på sidorna snabbt kan 
förändras eller försvinna. De vetenskapliga artiklarna vi har tagit del av förutsätter vi är granskade 
för att få publiceras och därför finner vi ingen anledning till att vara kritiska mot dem annat än att 
vi kan ha våra egna åsikter om inehållet. Vi använde även olika normgivandeorgans hemsidor för 
att få information kring gällande rekommendationer med mera inom det område vi undersöker. Vi 
ser ingen anledning till att misstro den information som dessa organ ger.  

2.5 Bortfallsanalys 
Vi har bearbetat totalt 71 företag av vilka 28 ingick i processen att säkerställa reliabiliteten 
beskrivet i föregående stycke. Av de nämnda 28 företagen svarade nio att de ej ville vara med i 
undersökningen och från sju företag fick vi inget svar. De 16 företagen har vi exkluderat när vi 
gick vidare med vår enkätundersökning och totalt har vi skickat vår förfrågan om deltagande i 
enkätundersökningen till sammanlagt 55 företag. Av dessa svarade sex att de ej vill delta och 38 
st. har inte svarat alls. Orsaken till att de här respondenterna inte har valt att delta har varit flera.  
 

• Tre företag angivit att de redan varit upptagna med andra student relaterade aktiviteter och 
att de inte ville åta sig fler uppdrag.   

• Ett företag har angivit att de bara tar studenter från Lunds universitet 
• Sex företag har angivit att de inte hade tid att svara 
• 38 företag har inte inkommit med svar 

 
För att få ytterligare underlag för en bortfallsanalys kontaktade vi WM-data AB´s finansdirektör 
och frågade vad han hade för synpunkter på bortfallet. Hans analys var att den period som vi valt 
att använda för att få svar på våra enkäter hamnade mitt i företagens kvartalsbokslut för första 
kvartalet i år. Han angav även att personer med hans roll ofta fick förfrågningar som vår och 
därför har de svårt att svara på alla dessa förfrågningar.  
 
Av de svar vi har fått in har vi bortfall på enstaka frågor. Vi ser inget mönster i bortfallet som 
tyder på att de är någon särskild fråga som ej besvarats. Vår analys är att respondentens 
företagsstruktur är sådan att frågorna kan vara svåra att applicera. Ett sådant exempel är en av 
våra respondenters företag som gör skillnad mellan mått på operativ enhet och legal enhet. Antalet 
bortfall i frågorna anges i analysen. Likväl anges svar som är felaktigt ifyllda vilka inte heller 
räknas in i materialet  
 
Vi har undersökt kassaflödet i två av de företag som valt att inte delta. Vi kan konstatera att i 
dessa företag finns det negativa kassaflöden i flera delar av verksamheten. 
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3 Teori 
Vi har valt ut de teorier vi anser är relevanta för att kunna besvara vårt syfte och för att kunna 
operationalisera våra begrepp. I den analysmodell vi har valt att använda för vår undersökning vill 
vi få fram eventuella samband mellan företagets långsiktiga respektive kortsiktiga agerande. I 
teorin har vi sökt efter indikatorer, som har möjliggjort att vi kan placera in respondenternas svar i 
analysmodellen. Där ett område beskriver hur integrerat företagets användande av 
kassaflödesanalysen är, det andra beskriver hur långt- respektive kortsiktigt företaget agerar.  
 
För att hitta indikatorer på lång- respektive kortsiktigt agerande behöver vi i första hand ta i 
beaktande att området är mycket stort och komplext. Det är inte heller per automatik möjligt att 
sätta likhetstecken mellan negativt eller positivt och begreppen kortsiktigt eller långsiktigt. 
Företagets agerande kan vara kortsiktigt men det kan gynna företaget på lång sikt. I sämre tider 
när ekonomin är ansträngd kan det vara svårt att satsa på långsiktiga investeringar och 
prioriteringen blir istället att säkerställa företagets överlevnad. När företaget har möjlighet görs 
sedan de nödvändiga långsiktiga investeringarna. Det välskötta företaget jämnar ut svängningarna 
genom att investera i goda tider för att skörda frukten av de långsiktiga satsningarna under sämre 
tider. Trots det kan även välskötta företag uppfattas som kortsiktiga om en granskning görs under 
en begränsad tid under en lågkonjunktur.  
 
Teorierna som ger stöd för indikatorerna beskrivs i det här kapitlets första del. I den andra delen 
ger vi en historisk och lagmässig bakgrund till flödesanalysens roll för våra indikatorer.  
 
Vi kompletterar denna bild genom att även undersöka ett antal bakgrundsfaktorer beskrivna sist i 
detta kapitel. 

3.1 Teorier för tidsperspektiv och integrationsgrad av flödesanalysen  
Vi kan inte finna stöd för att det finns ett specifikt område som är mest betydelsefullt för att se om 
ett företag agerar kort- eller långsiktigt. Det handlar i stället om en avvägning mellan en mängd 
faktorer. Vi vet att företagen inte är likformiga utan styrs av många påverkande krafter både 
internt och externt, en värdering mellan vad som påverkar och vem som påverkar är viktig att ta 
med sig. Det handlar inte enbart om monetärt mätbara faktorer utan även icke monetära som 
känslor, familjerelationer, personlig utveckling etcetera. Dessa faktorer komplicerar bilden 
ytterligare. Därför har vi inte strävat efter att hitta den exakta definitionen av vilken nivå av lång- 
respektive kortsiktighet som det aktuella företaget har. Målet är snarare att få en övergripande bild 
av åt vilket håll det pekar i varje företag. Vårt tillvägagångssätt är som beskrivet att hitta ett antal 
indikatorer som visar på vilka tidsperspektiv som styr företagets agerande och målsättningar. 
Nedan går vi i korthet igenom de delar av valda teorier som vi anser relevanta för att kunna 
operationalisera vår analysmodell.   

3.1.1 Strategisk ledning 

I takt med en ökad decentralisering av företagen samt en ökad målstyrning har strategiskplanering 
alltmer ersatts av begreppet strategisk ledning. Orsaken är en önskan om att understryka att 
ledningen har ansvar för mål och strategier. Strategier i dagens företag är förknippade med 
konkurrensfördelar, företagets position relativt kunder och konkurrenter samt principer för 
resursfördelning (Bengtsson, Skärvald, 2004). Strategierna intar rollen som sammanhängande 
handlingsmönster med syfte att nå de uppsatta företagsmålen.  
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Strategierna utgår från affärsidén. Ett framgångsrikt företag kännetecknas av att det har en 
slagkraftig affärsstrategi samt att de olika affärsprocesserna, försäljnings-, utvecklings-, 
produktionsprocessen med flera är effektivt utformade (Bengtsson, Skärvald, 2004). Det finns 
flera områden som bör ha en strategi, ett av de viktiga områden som kan nämnas är bedömning av 
vilka produkter och affärer som ska vidareutvecklas, reduceras eller avvecklas. Till hjälp i 
strategiarbetet finns flera analytiska modeller som har utvecklats för att stödja företagsledningen 
vid dessa beslut. 
 
Av dessa modeller hittar vi stöd för det vi söker inom området för portföljmodeller. De här 
modellerna är till för företag med många affärsområden eller produkter. Dessa modeller används 
när företaget behöver bedöma vilka affärer eller produkter som ska vidareutvecklas eller 
reduceras. Välkända är tillväxt/marknadsandelsmatris (Boston matrisen), McKinseymatrisen, 
marknadstillväxt/produkttillväxt matris och aktievärdeorienterade strategier. Det vi anser vara 
relevant för den här uppsatsen är att beskriva den sistnämnda, aktievärdeorienterade strategier.  
 
Aktievärdeorienterade strategier fokuserar på det värde som strategier på affärsenhets- och 
företagsnivån skapar. Värderingen används för att fatta beslut om ett företags vägval. 
Grundläggande är att till exempel en affärsenhet analyseras med utgångspunkt i om de adderar 
eller förstör värde. Tanken är att expandera värdeskapande affärsenheter och att förbättra, 
avveckla eller sälja ej värdeskapande affärsenheter (Bengtsson, Skärvald, 2004). 
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Källa: Bengtsson, Skärvald, 2004 
 
Figur 5. Värdeskapande affärsportfölj 
 
Bedömningen görs utifrån det kassaflöde som genereras och varje enhet blir ifrågasatt efter vilket 
värde de genererar. Vidare görs bedömningen av vilket värde befintliga affärsstrategier har och 
hur värdet av dessa kan ökas. Enheternas värde ställs i förhållande till värdet av strukturinriktade 
strategier som avveckling eller fusion av enheter, återköp av aktier etcetera. Företagets nuvarande 
värde blir på det här sättet identifierat och genom en analys av åtgärder för både värdeskapande 
och värdeförstörande enheter fastställs företagets optimala värde. Slutligen klargörs vilka 
strategier som krävs för att styra mot det optimala värdet.  
 
Bengtsson, Skärvald (2004) pekar på att tre huvudtyper av strategier tenderar att prioriteras när 
aktieägarvärde-perspektivet används.  

• Renodling av verksamheten i tydligt avgränsade affärsenheter.  
• Uppköp och försäljning av affärsenheter samt samarbete med andra företag. 
• Snabbare och aktivare agerande 
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De tre huvudtyperna tenderar att förenkla och snabba upp tempot. Vilket innebär att företaget 
kortar ner det gällande tidsperspektivet. Bengtsson, Skärvald (2004) menar att vänta och se 
alternativet blir allt mindre hållbart och företagsledningen tvingas agera snabbare framtvingat av 
aktieägarvärde-perspektivet. 
 
Vår tolkning av det teoretiska underlaget är att ägarna kan styra på vilket sätt företaget tvingas att 
agera lång- respektive kortsiktigt. Kassaflödet blir ett viktigt verktyg inom företaget för hur de ska 
handla för att tillmötesgå sina ägare, som ser på företaget ur ett aktieägarvärdes-perspektiv. 
Modellen fångar upp risken med att man värderar en verksamhet utifrån dess vinst istället för det 
kassaflöde verksamheten genererar. Samtidigt är det så att om aktieägarna har en kortsiktig 
investeringshorisont kommer deras krav på snabb avkastning påverka vilka strategier som 
företaget ställer upp för hela företaget och för sina olika verksamheter. Långsiktiga investeringar 
som genererar dåligt kassaflöde under ett initialt skede kan komma att prioriteras bort. Vår 
uppfattning är att om företaget fokuserar på ett aktieägarvärdes -perspektiv i kombination med ett 
ägande bestående av anonyma institutioner tyder det på att företaget har en kortsiktighet i sitt 
tidsperspektiv.  
 
Här är det för vårt syfte även intressant att undersöka om företagen har uppsatta mål som är 
knutna till kassaflödet, exempelvis att man ska öka kassainflödet nästa period. Sätter företaget upp 
liknande mål anser vi att företaget har en mognad vad det gäller användandet av flödesanalysen. 
Detsamma gäller också om företaget använder sig av nyckeltal baserade på kassaflödet. 
Förhoppningsvis kan respondenternas beskrivning av dessa mål eller nyckeltal ge oss en 
indikation på det tidsperspektiv företaget har. Vi har även valt att fråga om hur flödesanalysen 
används som ett besluts- eller prognosverktyg. Genom att använda analysen på detta sätt kan 
företaget tillgodose den information som aktieägarna söker. Här anser vi att ett användande av 
analysen som ett besluts- eller prognosunderlag hamnar ganska högt på integrationsskala, om 
företaget dessutom använder diskonterade flöden så tyder detta på en långsiktighet i företagets 
agerande.  
 
Kassaflödet är ett viktigt verktyg inom företaget och ger underlag för beslut om hur de ska handla 
för att tillmötesgå sina ägare. Mot bakgrund av detta är det intressant för oss att undersöka var 
företaget anser den största nyttan av flödesanalysen finns, samt i vilken grad företaget tror att 
externa intressenter använder sig av informationen. Om företaget anser att nyttan med analysen 
endast finns i området kring de externa intressenterna, eller de bolag som utgör koncernen, anser 
vi att detta tyder på en låg integration av analysen som ett verktyg i verksamheten, ett sådant 
agerande kommer därför långt ner på integrationsskalan. Bryts däremot analysen ner per 
avdelning, eller kanske så långt ner som per produkt, anser vi att det tyder på en ökad integrering 
av analysen i verksamheten som därmed placerar sig längre upp på samma skala. Vad gäller 
frågan om hur företaget tror att externa intressenter använder sig av analysen anser vi att om 
företaget finner detta som mindre viktigt får de ett högre värde på integrationsskalan. Den grad 
med vilken företaget aktivt tillmötesgår sina externa intressenter vad det gäller kassaflödet anser 
vi visar på det tidsperspektiv som är viktigt för företaget. Ett högt tillmötesgående tyder på en 
kortsiktighet och ett lägre på ett mer långsiktigt handlande. 

Relation mellan styrning, koncernstrategi och hierarkisk nivå 
Olve och Petri (2004) menar att det inte finns någon självklar enda väg när det gäller hur styrning 
beroende av strategi ska genomföras. De hänvisar till ett principförslag utarbetat i en artikel av 
Nilsson och Olve (2001) som visar hur styrning kan utformas beroende på hierarkisk nivå och 
övergripande strategi. Det intressanta för vår undersökning är att det finns en uppfattning om 
tidsperspektivet mellan de olika parametrarna i modellen. De menar att en ytterlighet är att endast 
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ägandet förenar och de olika delverksamheterna i princip löpande kan bli föremål för avveckling. 
Koncernledningen är endast intresserad av kortsiktig vinst och traditionella avkastningsmått 
räcker för att bedöma hur olika affärsenheter lyckas. När de kommenterar den andra ytterligheten 
handlar det om koncerner där ledningen mycket medvetet eftersträvar strategier och samband 
mellan de ingående enheterna. De finansiella prestationerna räcker inte för att bedöma deras 
effektivitet. Nilsson och Olve (2001) menar att styrkort och strategikartor behövs. I den här 
ytterligheten är långsiktig vinst intressant.  
 
Mellan de båda ytterligheterna finns koncernen där portföljstrategin innehåller en strävan efter 
vissa, främst finansiella synergier. Koncernledningen kan låta avdelningar som lågpresterar leva 
vidare om de följer den plan som visar hur de ska vänd och bli framgångsrika. Här räcker inte den 
traditionella bokslutsbaserade styrningen utan det krävs än mer långsiktiga finansiella mått. EVA 
(Economic Value Added) är ett sådant mått som kan användas. Däremot kommer företagen som 
placerar sig inom denna kategori inte ha insikt eller intresse av att fördjupa sig i styrkort och 
strategikort. (Nilsson och Olve 2001) 
 
För vår del är det här ett intressant resonemang eftersom vi anser att det kan vara en parameter 
som visar hur företaget praktiskt agerar.  Företagen kan ange att de vill arbeta med styrkort men 
de använder endast traditionella finansiella styrmått. Det visar att dessa företag har en 
kortsiktigare tidshorisont än de som faktiskt har infört Balanced score card, EVA eller liknande 
system. Vi är medvetna om att helhetsbilden kan vara mer komplex än vad den här modellen 
anger. Vi anser dock att det är tankar som har tillräcklig substans för att vara underlag för en 
indikator på lång- eller kortsiktighet. Respektive mått har inneboende kapacitet för att 
klassificeras som lång- respektive kortsiktigt. Sammantaget i den här modellen blir sambanden 
tydligare vilket gör att vi vågar använda de tre inriktningarna som indikatorer. 

3.1.2 Budget/Planering 

Budgetering handlar om finansiell planering och är tänkt att ge en bild av vad som ska göras i en 
organisation (Moore, Jaedicke, 1980). Horngren (1981) pekar på att budgeten inte är begränsad 
till finansiell planering utan kan generellt ses som en kvantitativ uppskattning av vad 
verksamheten ska prestera. Vilka mål som sätts, hur de ska nås görs genom att tala om vilka 
resurser som ska in i företaget och vad de räknar med att få ut. Kort sagt ”hur resurser ska 
anskaffas och användas”. Den finansiella budgeten bygger på redovisningsinformation. 
Informationen har som syfte att styra uppmärksamheten, vara problemlösande samt möjliggöra 
finansiell uppföljning av resultatet (Simon et al, 1954). Det finns flera roller för en budget, rollen 
kan vara ett planeringssystem, ett system för att skapa motivation, ett system för att skapa 
befogenheter, eller en kommunikationskanal för gemensamma mål och därmed utgöra ett verktyg 
för utvärdering av prestationer (Emmanuel et al, 2004).  
 
Det finns svårigheter med budgetarbete. Ett exempel är när olika variabler påverkar varandra. Det 
finns också beteenden hos medarbetare och chefer som arbetar med budgeten som kan försvåra 
arbetet. Många gånger handlar det om samspel mellan olika intressenter som kan ge upphov till 
förhandlings- eller konfliktsituationer. (Emmanuel et al, 2004). Det kan vara en målkonflikt 
mellan de olika intressenterna exempelvis mellan ägare och företagsledning samt arbetstagare. 
Företagsledningen vill till exempel agera och planera långsiktigt men kraven från ägaren är 
kortsiktiga. Samspelet mellan ägare och företagsledning samt arbetstagare kan ställas i relation till 
tiden som budgeten är tänkt att löpa.  
 
Själva användningen av budget kan delas in i tre huvudgrupper; prognos, mål och utvärdering av 
prestation (Emmanuel et al., 2004). Prognosen är en plan över av vad som kommer att hända 
framöver, målsättningen ska verka motivationshöjande. Utvärderingen av prestation ska ge en 
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kontroll av in- och output och uppmärksamma handlingar som kan kopplas till belöningar. 
Planering och utvärdering är en viktig aspekt i ekonomistyrningen avseende kort och lång sikt. 
Det gäller inte bara i budgeteringssammanhang utan i all planering och uppföljning av 
verksamheten. Anthony (1965) beskrev tre hierarkiska planeringsnivåer, strategisk, taktisk och 
operativ. Den traditionella ettårsbudgeten som många svenska företag använder sig av är av 
taktisk karaktär och bryts sedan ner för detaljstyrning av den dagliga verksamheten på operativ 
nivå. Tidsaspekten inom de olika nivåerna strategisk, taktisk och operativ kan därmed ge en bild 
av företagets planeringshorisont.  
 
En viktig aspekt är även att en budget inte kan göras standardmässigt utan måsta anpassas till 
varje enskild organisations förutsättningar (Emmanuel et al, 2004). Vi kan konstatera att planering 
och utvärdering är en viktig aspekt i ekonomistyrningen avseende kort och lång sikt. Det gäller 
inte bara i budgeteringssammanhang utan i all planering och uppföljning av verksamheten. Mot 
bakgrund av detta är det intressant att undersöka med vilka intervaller, och inom vilka områden, 
företaget upprättar en sådan planering och följer upp densamma. Det är tiden som är intressant där 
kortare tidsintervall indikerar ett kortsiktigare handlande, dock måste dessa frågor analyseras 
tillsammans då exempelvis en årsbudget som följs upp varje månad bör indikera på ett mer 
långsiktig handlande än vid månads budgetering. Vi är särskilt intresserade av att se om 
budget/prognoser upprättas över kassaflödet och med vilka intervaller. Om detta görs bör det tyda 
på att företaget tagit till sig denna metod för att exempelvis få fram behovet av finansiering och 
liknande, vilket bör vara ett långsiktigt agerande. Det kan också vara så att företaget är extremt 
fokuserat på kassaflödet och då på korta tidsintervall,vilket borde tyda på en kortsiktig fokusering 
där det är viktigt att prestera ett bra kassaflöde. 

3.1.3 Belöningssystem 
Området belöningar inom företagsekonomin är omfattande och berör mer än bara ekonomiska 
frågor. Forskning från inlärningspsykologi (kognitiva teorier), mikroteori (kan yttre belöningar 
tränga undan inre?) och filosofi (vad är rättvisa?) är viktiga beståndsdelar (Arvidsson 2004). 
Belöningssystemet kan delas in i fyra dimensioner: syftet med belöningen, grunden för belöning, 
formerna för belöningen och mottagare av belöningen. Vi kommer här att beskriva de två 
förstnämnda dimensionerna eftersom vi anser att de hjälper oss med en teoretisk grund för vår 
avhandling. De två senare dimensionerna tar vi därmed inte upp i denna uppsats.  

Syftet med belöningar 
Syftet med belöningar är knutet till förståelsen av drivkrafterna bakom hur en individ agerar. Här 
finns en omfattande forskning inom de grundläggande motivationsteorierna. Hawthorne-studierna 
på 1920-30 talen och Maslows behovshierarki är välkända. Nämnvärt är också att Kaplan & 
Atkinsson (1998) knyter motivationsteorin om förväntningar till företagets belöningssystem. 
Belöningssystemets syfte är att skapa rätt motivation hos medarbetaren för att säkerställa 
effektivitet i verksamheten (Arvidsson 2004). Det gäller att påverka det medarbetarna väljer att 
göra. Medarbetarna har ett val som består av om medarbetaren ska verka för eller emot de 
arbetsuppgifter de har. Belöningssystemet ska motivera medarbetarna att utföra sitt arbete så att 
företagets mål uppnås.  

Grunder för belöningar 
Grunderna för belöningar är de finansiella och icke finansiella mått som en individ, grupp, chef 
eller organisation ska mätas efter och från de grundläggande teorierna om motivation vet vi att 
belöningar styr vårt beteende. Vad som sker i företaget utgår från vad som belönas. 
Stockholmsmodellen, som utgår från styrsystemet för sjukvården i Stockholms län under 1990-
talet, är ett bra exempel på detta. Det bygger på ersättning per prestation och har lett till en kraftig 
produktions- och produktivitetsökning (Charpentier & Samuelson 1999). En grupp eller individs 
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möjlighet att påverka ett utfall anses vara en viktig del i utformningen i ett belöningssystem 
(Hopwood 1973). Belöningssystem som är kopplade till aktiekurserna, till exempel 
optionsprogram, är problematiska enligt denna logik, beror det på att det är svårt att bedöma hur 
mycket de som mäts och belönas har påverkat det faktiska resultatet (Arvidsson 2004). 
 
Kortsiktiga prestationsmått kan leda till stora problem för företaget eftersom kortsiktig 
suboptimering omfattar nedskärningar och godtyckliga utgiftsökningar. (Arvidsson 2004) 
Belöningar bör i stället sträva efter att utbetalas för prestationer över flera år i stället för bara ett 
år. Arvidsson påpekar dock att det inte är helt klart om det går att koppla belöningar till 
långsiktiga, strategiska faktorer i stället för kortsiktiga prestationsmått.  
 
Att använda räntabilitetsmått, som till exempel. räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på 
sysselsatt (eller totalt) kapital, har traditionellt varit en grund för belöningar. Rappaport (1998) är 
en av kritikerna till den här typen av mått för belöning eftersom de kan leda till kortsiktigt 
tänkande och investerings ovilja. Rappaport visade att en ökning i något av de 
redovisningsbaserade räntabilitetsmåtten inte nödvändigtvis behövde betyda att aktieägarvärdet 
ökade.  
 
En annan utgångspunkt för belöningar är om man använder ett ekonomiskt mervärde som grund. 
Modellen EVA, Economic Value Added, är ett exempel på det synsättet. EVA modellen bygger 
på att ett företag skapar ekonomiskt mervärde först när samtliga kostnader, inklusive ränta på 
lånat kapital, och ett avkastningskrav på det egna kapitalet har täckts. Det räcker inte med ett 
positivt resultat i resultaträkningen utan kapitalkostnaden måste också beaktas (Samuelson, 2004). 
Det blir enligt Samuelsson (2004) allt vanligare att använda den här typen av mål för strategier 
som diskonterat kassaflöde. När EVA används som bas för belöningssystemet kopplas 
företagsledningens belöningssystem till företagets ekonomiska mervärde eftersom det långsiktigt 
anses korrelera med värdetillväxt och börskurs (Arvidsson 2004). Belöningssystemet uppmuntrar 
till att maximera mervärdet i företaget tack vare det poängsystem som modellen bygger på. Det 
fungerar i korthet så att baserat på mervärde beräknas en bonuspoäng som tillgodoräknas 
företagsledningen. Poängen samlas i en bonusbank ur vilken ledningen kan ta ut sina poäng, en 
tredjedel varje år. Blir EVA negativt dras poäng från bonusbanken. Tanken är att säkerställa 
långsiktigt tänkande och att knyta företagsledningen till företaget eftersom poängen försvinner om 
personen slutar på företaget (Arvidsson 2004). Trots intentionen att vara långsiktig finns det kritik 
som går ut på att modellen överbetonar kortsiktighet. Ittner & Larcker (1998) hävdar att modellen 
är för komplicerad och att företaget främst betraktar EVA som ett historiskt mått och inte ett 
framtidsinriktat. Bedömningen om EVA utgör en bas för lång- eller kortsiktigt agerande då det 
används som grund för belöningar är därmed inte helt klarlagt.  Det stämmer bra överens med den 
positionering av EVA som görs under rubriken Relation mellan styrning, koncernstrategi och 
hierarkisk nivå. Där refererar vi till en modell som beskriver relationen mellan styrning, 
koncernstrategier och hierarkisk nivå i vilken en parameter är lång- respektive kortsiktighet. I den 
modellen placeras EVA centralt mellan de två tidsperspektiven.  
 
Balanced Scorecard presenteras även det som en alternativ grund för belöningar. Eftersom det tar 
hänsyn till strategiska parametrar anses det ha en större långsiktighet än andra styrsystem. 
Kritiken mot att använda styrkortet som grund för belöning är att om införandet av systemet inte 
är hundraprocentigt blir belöningssystemet inte heller helt korrekt (Arvidsson 2004). 
 
Området belöningssystem ger oss följaktligen ett flertal indikatorer som vi kan ta med oss för att 
analysera om företaget i huvudsak agerar lång- eller kortsiktigt. 
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Vi har i våra frågor undersökt vilka belöningssystem företaget använder. Det främsta syftet med 
detta var att se om kassaflödet användes som grund för belöningar. Samtidigt har vi genom att 
ställa frågor om de belöningssystem företaget använder skapat oss en bild av vilket tidsperspektiv 
som är viktigt för företaget. Vi vet att vissa mått, så som räntabilitet, anses leda till en 
kortsiktighet. Här ger ett användande av flödesanalysen för belöningar ett högt integrationsvärde 
som dock kan höjas eller sänkas beroende på var i bolaget detta mäts och belönas där exempelvis 
avdelningsnivå ger flyttas upp på integrationsskalan gentemot koncernnivå. Tidsfrågorna som är 
knutna till detta område ger oss samtidigt en bild på det rådande tidsperspektivet som företaget 
befinner sig i. Företagets val av mått ger oss också en bild av vilket tidsperspektiv som är viktigt 
beroende på om måtten har en inneboende långsiktighet eller en kortsiktig fokusering, exempelvis 
säger teorin oss att Balanced Scorecard har en större grad av långsiktighet än andra system och att 
EVA skulle placera sig någonstans där emellan. Dessa tankar har vi fått utgå ifrån när vi placerar 
in svaren på respondenternas frågor. Vi har också valt att ställa en del frågor där företaget ska 
rangordna vad som är viktigt för dem. Vi har ställt upp påståenden som pekar på både lång och 
kortsiktighet vilket kompletterar bilden över det rådande tidsperspektivet ytterligare. 
 
Vi har även undersökt i vilken grad olika chefer på olika nivåer har ansvar för olika mått. Det 
främst syftet med detta var att undersöka i vilken utsträckning chefer på olika nivåer har ansvar 
för kassaflödet. Här ger chefer på en lägre nivå ett högre värde på integrationsskalan. 

3.1.4 Flödesanalyser 

För att skapa en vidare förståelse för hur kassaflödesanalysen används och den roll den har i 
företaget beroende på det fokus på lång- eller kortsiktiga mål som företaget har, anser vi att det är 
viktigt att förklara hur analyserna fungerar och vad de presenterar. Detta kommer vi att gå igenom 
här nedan. 
 
Ett viktigt syfte med kassaflödesanalyser är att prognostisera kommande kassaflöden. Man bör 
alltid vara medveten om att det inte är nettoresultatet som betalar eventuella skulder utan det är 
alltid pengar. Adolphson (1999) tar på ett bra sätt upp den information kassaflödesanalysen bör 
presentera. Han talar då om att man bör hitta information om kassaflödet relaterat till 
verksamheten, flöden av udda karaktär exempelvis sådant som miljöåtgärder med mera som kan 
vara av intresse för investerare med flera, flöden som på något sätt hänför sig till investeringar, 
vidare bör man kunna se eventuella räntor och utdelningar. För att på ett bra sätt presentera den 
information som en kassaflödesanalys bör innehålla enligt ovan delas analysen oftast in i följande 
tre delar operativt, investeringsrelaterat och finansiellt relaterat flöde. 
 
Den operativa delen av kassaflödet är hänförlig till verksamheten och den mesta informationen 
hämtas från rörelseresultatet och rörelsekapitalet. Här används både balans- och resultaträkningen 
för att generera denna del av flödet. Den investeringsrelaterade delen av analysen hämtas från 
förändringen av långfristiga tillgångar i balansräkningen ibland kompletterat med övrig 
information för att nå fram till flödet. Det flöde som avser den finansiella delen av verksamheten 
hittas i både balans- och resultaträkningen. Det är främst förändringen av de långfristiga 
tillgångarna samt de poster i resultaträkningen som avser finansieringen av dessa poster från 
balansräkningen exempelvis räntebetalningar. 

Finansieringsanalys 
Finansieringsanalysen fokuserar på förändringen av rörelsekapital och utgår ofta passivt ifrån att 
redovisa förändringen i balansräkningen mellan åren och tar inte hänsyn till olika justeringsposter. 
Internationella rekommendationer menar att förändringen av kassaflödet mellan åren ska 
redovisas. Oavsett vilken analys som företaget väljer att göra är det möjligt dela in analysen efter 
verksamheterna drift, investering och finansiering. Adolphson (1999) 
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Adolphson menar att den kritik som har framförs gällande finansieringsanalysen mest handlar om 
att analysen endast visar förändringen av balansräkningen mellan olika år. Han pekar också på 
den kritik som framförts om bristen på enhetlighet och att den information som presenteras är svår 
att tillgodogöra sig. Det som kan vara intressant för vårt syfte är att se vilken typ av analys 
företagen gör, eftersom finansieringsanalysen får en fokusering på likviditet snarare än 
rörelsekapital. Adolphson (1999)  
 
Extern värdering av likviditeten blir enligt Adolphson (1999) allt viktigare, han hävdar till och 
med att det är det primära styrmedlet för den finansiella planeringen. Det talar enligt vår 
bedömning för att företagen fokuserar för ensidigt på slutresultatet, nedersta raden, i stället för att 
se till bakgrunden till penningflödet vilket leder till att företagen pressas till att prestera ökande 
kassaflöden vid varje rapporteringstillfälle, på bekostnad av långsiktiga satsningar. Vi har i vår 
enkät därför valt att fråga om vilken typ av flödesanalys som företaget använder sig av då 
teorierna pekar på att de företag som väljer att göra en finansieringsanalys får en något mer 
kortsiktig fokusering än de som inte väljer detta alternativ. Här anser vi att finansieringsanalysen 
bör placeras in till vänster om mitten på X-axelns skala. Var på Y-axeln svaret placeras in är 
beroende av på vilken nivå i företaget analysen bryts ner och här gäller oavsett modell att om 
indelningen endast är på koncern nivå hamnar svaret på noll på Y-axeln. Vid en indelning per 
bolag eller avdelning anser vi att svaret bör placeras in i den övre delen av Y-axelns skal. Detta är 
enligt oss beroende på att man visar på en förståelse och mognad vad det gäller användandet av 
analysen. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen till skillnad från finansieringsanalysen visar in- och utbetalningar gjorda 
under mätperioden.  
 
Kassaflödesanalysen kan upprättas enligt två olika metoder vilka vi kommer att presentera nedan. 
Dessa metoder är indirekt och direkt metod där den indirekta metoden förordas vilken är den 
vanligast förekommande i Sverige. 
 
På samma sätt som för finansieringsanalysen placerar vi in de svar som talar om ett användande 
av kassaflödesanalysen, här kommer kassaflödesanalysen att placeras in till höger om mitten på 
X-axelns skala. Detta gör att både kassaflödes- och finansieringsanalyserna placerar sig ganska 
neutralt vad det gäller de tidsperspektiv företagen har. Var på Y-axeln svaret placeras in är 
beroende av på vilken nivå i företaget analysen bryts ner på samma sätt som vi presenterade ovan. 

Direkt/Indirekt metod 
Kassaflödesanalysen ser man oftast i två olika varianter, den direkta och den indirekta. Skillnaden 
dem emellan är framförallt varifrån man hämtar data till analysen. I den direkta metoden hämtas 
all data ifrån balansräkningen kompletterat av sidoordnade system för insamlandet av data. Dessa 
uppgifter räknas om till en ”kassa” där man får ta hänsyn till förändringen av olika skuld- och 
fodringsposter så som till exempel kundfodringar. Den indirekta metoden tar däremot 
utgångspunkt i resultaträkningen och här får man istället göra justeringar av sådan poster som inte 
resulterar i något kassaflöde exempelvis avskrivningar. Den indirekta metoden förutsätter att 
förändringar av rörelsekapital redovisas separat.  
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Oavsett vilken metod företaget använder får man rekonstruera varje område för sig med hjälp av 
tillgängliga data. Några exempel på detta presenteras här nedan 
 
Hur kommer man då fram till inbetalningar ifrån kunder? Vi börjar med intäkterna där vi måste 
undersöka hur stor del av dessa som har betalats under året och om vi har fått in betalningar under 
detta år som avsåg intäkter från förra året. För att få fram denna information får man analysera 
kundfodringars konto i balansräkningen. Likartad teknik används sedan för att skapa hela 
analysen. Noterbart är att en ökning i förutbetalda kostnader alltid medfört en kassabetalning och 
om istället de förutbetalda kostnaderna har minskat så har en mindre utbetalning gjorts än de 
faktiska kostnaderna i resultaträkningen. Då de flesta väl specificerar sina anläggningstillgångar 
går det oftast att hitta det belopp som avser förvärv av nya anläggningstillgångar. Dock måste 
företaget när kassaflödet från investeringsverksamheten beräknas ta hänsyn även till eventuella 
avyttringar och dess kassaflödeseffekt. Denna effekt beräknas genom att man adderar det 
bokförda försäljningsvärdet med den vinst/förlust man gör genom avyttringen. 
 
En analys enligt den direkta metoden skulle kunna se ut enligt nedan: 
 
Rörelserelaterat kassaflöde   
Inbetalningar från kunder 20  
Utbetalningar till leverantörer och 
anställda -15  
Nettovinst 6  
Nettoränta och skatt -2  
Nettoökning i rörelsekapital -5 4 
   
Investeringsrelaterat kassaflöde   
Förvärv av anläggningstillgångar -5  
  -5 
   
Finansiellt relaterat kassaflöde   
Nyemission 10  
Utdelningar -3  
  7 
Netto kassaflöde  6 
 
Adolphson (1999) presenterar ett antal fördelar som talar för den direkta metoden 

• Underlättar jämförelser 
• Användbar som intern beslutsinformation 
• Tillfredställer ett flertal intressenters behov 

 
Vi vet att man inte ska producera information som är dyrare än det resultat man kan få ut av att 
använda den samma, därför bör det vara extra intressant att använda sig av den direkta metoden 
då man tillgodoser flera behov i en och samma rapport. Med tanke på att Adolphson hävdar att 
den direkta metoden kan användas som intern beslutsinformation bör det vara intressant att i vår 
undersökning ta reda på vilken metod som används. 
 
Här nedan presenterar vi ett exempel på hur en analys enligt den indirekta metoden skulle kunna 
se ut. Här ser man tydligt skillnaden i vart rapporten tar sin utgångspunkt beroende på modell 
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Rörelserelaterat kassaflöde   
Nettovinst 6  
Avskrivningar 4  
Netto ökning av rörelsekapital -3  
Räntekostnad -2  
Skatt -1 4 
   
Investeringsrelaterat kassaflöde   
Förvärv av anläggningstillgångar -5  
  -5 
   
Finansiellt relaterat kassaflöde   
Nyemission 10  
Utdelningar -3  
  7 
Netto kassaflöde  6 
 
Vi har undersökt vilken metod företagen använder för upprättandet av analysen främst av två 
anledningar. Vår tolkning är att Adolphsson (1999) menar att den indirekta metoden är vanligast 
förekommande och att man genom ett användande av den direkta metoden skulle få fram 
information som är användbar som för interna beslut. Detta ger oss att de företag som använder 
den direkta metoden placeras högre på integrationsskalan än de företag som använder sig av den 
indirekta metoden på tidsaxeln ger det inte någon information om vilken tid som är viktig för 
företaget.  

Traditionell indelning/sektors indelning 
Förutom de två olika metoderna vi har presenterat ovan används olika indelningar för att 
presentera informationen, där de två vanligaste indelningarna är traditionell och sektors indelning. 
Den traditionella indelningen presentar informationen i form av tillförda och använda medel. I 
dessa två avsnitt kan man sedan göra en ytterligare indelning av analysen på de olika 
verksamheterna, som drift, investering och finansiering. Man skiljer här på alla tillförda medel 
ifrån de som har lämnat verksamheten. Den sektorsindelade analysen utgår istället ifrån de olika 
sektorerna drift, investering och finansiering och delar sedan inom dessa upp analysen på tillförda 
och använda medel.  
 
Det är alltså viktigt att tänka på att rapporterna innehåller samma information och det är bara 
sättet på hur de presenteras som skiljer dem åt. Enligt Falkman (2000) är det ofta så att 
indelningen enlig den traditionella metoden ofta leder till en fokusering på det redovisade saldot 
och då oftast det som redovisas på sista raden. Den sektorsindelade analysen fokuserar istället på 
de aktiviteter som händer i företaget och borde vara att föredra (Falkman 2000). Dock har även 
denna modell sina brister främst av klassificeringskaraktär. Exempelvis vart ska man placera 
räntekostnader som löpande drift eller under finansieringsverksamheten, här finns inget entydigt 
svar. Detta ställer som vi ser det krav på den som läser och jämför olika analyser att förstå hur 
analysen är uppbyggd och vilka val den som har byggt analysen har gjort. 
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Vi har i vår undersökning frågat om vilken metod företagen använder för att upprätta den 
flödesanalys de gör. Här visar teorin på att den traditionella metoden ofta leder till en fokusering 
på det redovisade saldot. Mot bakgrund av detta anser vi att de företag som upprättar analysen 
enligt den traditionella metoden ska flyttas ner ett steg på X-axelns skala i förhållande till det 
värde de fick i frågan som gällde den variant av analys de upprättar. På samma sätt kommer de 
företag som upprättar analysen enligt sektorsindelningen att flyttas upp ett steg på X-axelns skala 
så teorin säger att denna indelning ger ett ökat fokus på de händelser som sker i företagets 
verksamhet.  Frågorna om vilken variant av analys och dess indelning samt på vilken nivå i 
företaget analysen upprättas kommer vi att analysera tillsammans. 

Faktorer som påverkar analysen 
Det är svårt om ytterst omöjligt att jämföra olika kassaflödes eller finansieringsanalyser med 
varandra (Adolphson 1999). Anledningen till detta är att det finns en mängd olika begrepp och 
framför allt att definitionen av dem kan variera avsevärt. Här tar Olson et al (1995) speciellt upp 
fem faktorer vilka är: 
 

• Medelsbegrepp 
• Ingångsbegrepp 
• Indelningar 
• Justeringar 
• Redovisning i brutto netto termer 

 
Vad dessa olika faktorer innebär och kan få för påverkan på analysen kommer vi att behandla 
närmare i detta avsnitt. 
 
Medelsbegrepp avser det begrepp vari analysen utmynnar på sista raden. Här har det förekommit 
flera olika begrepp över tiden men i dag är det två som gäller rörelsekapital och likvida medel 
Olson et al (1995). Falkman (2000) nämner också att man under 1990-talet började intressera sig 
för nettolåneskuld som medelsbegrepp. Vi bör i vår undersökning se vilket medelsbegrepp som 
företagen valt och om de eventuellt använder något alternativt medelsbegrepp exempelvis 
begreppet nettolåneskuld. När en jämförelse mellan olika analyser görs finns ett behov av att 
klargöra vilken definition av likvida medel som används. Detta på grund av att det inte finns 
någon rad i balansräkningen som direkt svarar mot likvida medel då det utgör ett nettobegrepp. 
Använder företaget istället rörelsekapital ställs de oftast inför en större värderingsproblematik.  
Fördelen med rörelsekapitalbegreppet är främst dess koppling till den löpande verksamheten. 
Vilket ger pedagogiska fördelar då det blir lättare att förstå företagets finansiella strömmar. De 
företag som väljer att fokusera på medelsbegreppet nettolåneskuld lägger vikten på den del av 
verksamheten som avser finansiering och hur företaget kortsiktigt har påverkat sin lånesituation. 
Falkman talar vidare om att fördelen med att använda detta mått är att användaren av analysen kan 
se hur företagets förmåga att erhålla finansiering har ökat eller minskat. Falkman (2000) 
 
Olson et al (1995) talar om att ingångsbegrepp avser det eller de begrepp som redovisas på 
finansieringsanalysens respektive rad. Här kan utgångspunkten vara: Periodens intäkter och 
kostnader vilka man hittar i resultaträkningen. Alternativt kan man utgå ifrån inkomster och 
utgifter vilket stämmer med de begrepp som löpande används i den löpande bokföringen. Ett 
alternativ till intäkter och kostnader är att utgå ifrån in- och utbetalningar. Då kommer analysen 
att avse reella betalningsströmmar och en analys av detta slag är helt fristående från 
resultaträkningen och all data hämtas istället ifrån försystem och grundbok. Olson et al (1995) 
 
Med indelning avser man den indelning av analysen som vi har presenterat tidigare. Indelningen 
görs antingen enligt sektors indelning eller enligt traditionell indelning. Där den traditionella 
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indelningen fokuserar på tillförda respektive använda medel medan den sektorsindelade analysen 
delas upp efter de olika verksamheterna inom företaget som är drift, investering och finansiering. 
(Olson et al, 1995) 
 
Behov av justeringar uppstår i samband med att analysen upprättas. Detta beroende på att 
ingångsbegrepp och medelsbegrepp inte har samma ekonomiska flödesbegrepp, detsamma gäller 
om tillgängliga ingångsdata inte överensstämmer med det valda medelsbegreppet som analysen 
skall utmynna i. Falkman (2000) Vad innebär då detta svårbegripliga? Här kommer några 
exempel för att förklara vad justeringarna kan bestå av.  
 
Se förenklad resultaträkning nedan  
 
Resultaträkning  
  
Intäkter 3000 
Kostnader -2000 
Avskrivningar -700 
Resultat 300 
 
Är då resultatet det samma som kassaflödet. Nej här måste göras en del justeringar för att komma 
fram till kassaflödet. Börjar vi med intäkterna måste vi ta reda på hur stor del av dessa som har 
betalats under året och om vi har fått in betalningar under det år som avser intäkter under förra 
året. För att få fram denna information får man analysera kundfodringars konto i balansräkningen. 
I vårt exempel kan vi anta att 300 av de 3000 i intäkter inte blivit betalda under året och är 
uppbokade som kundfodringar. Från föregående år har vi inga kundfodringar. Nästa fråga vi får 
ställa oss i vårt enkla exempel är om alla kostnader också är betalda, här antar vi att 500 inte är 
betalda utan istället uppbokade som en leverantörsskuld. Hur är det då med avskrivningar 
motsvaras de av någon utbetalning? Nej därmed måste analysen justeras för detta. Ställer vi då 
samman det hela ser det ut som följer. 
 
Intäkter 3000 
Justering +/- -300 
Inbetalningar 2700 
Kostnader -2000 
Justering +/- 500 
Utbetalningar -1500 
Avskrivningar -700 
Justering +/- 700 
Nettobetalningar 1200 
  
Detta kan sedan förenklas ytterligare till en förenklad flödesanalys 
 
Inbetalningar 2700 
Utbetalningar -1500 
Nettobetalningar 1200 
 
På likartat sätt genomförs alla justeringar och det man behöver veta är att de görs och de olika 
ställningstaganden man kan ställas inför i samband med dessa. 
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Analysens utförande varierar med om ingångsbegreppen är brutto- eller nettoredovisade. Vid en 
bruttoredovisning anser Olson et al (1995) att rapportens informationsinnehåll ökar då olika 
transaktioner kan döljas eller bli osynliga vid en nettoredovisning. Dock är det så att om 
utgångspunkten sker ifrån resultaträkningen eller rörelsekapitalet får man en koppling till 
nettoredovisning i analysen. Använder man omsättning eller försäljningsintäkter möjliggörs 
redovisning i bruttotermer. 
 
Vi kan konstatera att medelsbegreppet är ett centralt begrepp i samband med flödesanalyser därför 
undersöker vi vilket begrepp företagen har valt. Här säger teorin oss att likviditeten ger en 
kortsiktighet och rörelsekapitalet som är vidare och omfattar det som sker i verksamheten är något 
mer långsiktigt, om företaget har valt ett annat medelsbegrepp än de två vanligast förekommande 
så har de utvecklat sitt användningsområde för analysen och där med kommer detta högre upp på 
integrationsskalan. Detsamma gäller om företaget exempelvis valt ett sånt begrepp som 
nettolåneskuld som visar på företagets förmåga att få finansiering i framtiden, vilket indikerar på 
en långsiktighet i företagets agerande. Ett sådant svar placerar vi in i den bortre kvartilen. 

Tidsperspektiv på analysen  
För att fånga hur väl analysen är integrerad i företaget har vi valt att undersökning hur ofta och på 
vilka nivåer i företaget som flödesanalysen upprättas samt vilka mätperioder företagen använder. 
Med att undersöka detta vill vi se om och hur väl företagen har tagit till sig och integrerat 
användandet av flödesanalysen som ett verktyg i verksamheten. Här ger en uppdelning av 
analysen per månad ett högt värde avseende integration men ett lågt värde avseende den tids 
fokusering företaget har. Om analysen istället delas upp per kvartal så minskas värdet på 
integrationsaxeln med ett steg och värdet på tidsaxeln ökar med ett steg detsamma gäller även för 
halvår och årsvis indelning. Beroende på hur långt ner i företaget analysen bryts ner väljer vi 
sedan att justera för detta, där en uppdelning per avdelning inte ger någon justering men där emot 
upp delning per bolag ger att värdet på integrationsaxeln sänks med ett steg och om uppdelningen 
är per koncern med två steg.  
 
Vi undersöker vilka mätperioder företaget använder, där vi anser att ett val av andra mätperioder 
indikerar på en hög integration av analysen där svaren placeras in högt på Y-axeln. På X-axeln 
som indikerar tidsperspektivet kommer månad som mätperiod att erhålla värdet ett lågt värde, 
kvartal, halvår samt perioder som sträcker sig över mer än ett år erhåller ett högre värde  

3.1.5 Investeringsbeslut  

På teoretisk nivå finns det två huvudinriktningar när det gäller ett företags investeringar (Segelod, 
2004). Den ena fokuserar på metoder och formella hjälpmedel för företagens beslutsfattande. 
Mycket handlar om kalkylering och kalkyl hjälpmedel. Den andra inriktningen är fokuserad på 
beslutsprocessen. Investeringen är all anskaffning av resurser som ska utnyttjas över tiden. 
Exempel på investeringar är produktionsutrustningar, produktutveckling, anläggningar, marknader 
etcetera. Det kan röra sig om investeringar som görs i syfte att expandera verksamheten likväl 
som att bevara befintligkapacitet eller höja effektiviteten. Även andra områden som 
miljöinvesteringar och serviceinvesteringar är vanliga klassificeringar inom området 
anläggningsinvesteringar. FoU, administrativa investeringar och marknadsinvesteringar räknas 
inte som anläggningsinvesteringar men är självklart även det viktiga områden. (Segelod, 2004)  
 
Innan företagen gör sina investeringar används i de flesta fall de olika metoder och formella 
hjälpmedel som finns för att beräkna investeringens kostnad och tänkta utfall. I de allra flesta fall 
tar företaget hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna av investeringen och är intresserade av 
hur fort de kan få tillbaka de pengar som är investerade. Företaget ställer därför upp olika krav på 
hur fort och med hur mycket en investering bör återbetala sig för att den ska vara lönsam. Här 
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finns olika modeller för att beräkna detta. Segelod (2004) nämner som exempel 
nuvärdemetoden/kapitalvärdemetoden, kapitalvärdekvot, internräntemetoden, annuitetsmetoden, 
tillväxträntan och paybacktid.  
 
Mot bakgrund av de krav företaget kan ställa på investering ansåg vi det intressant att undersöka 
vilka krav våra respondenter ansåg var viktigast för dem. Detta ger oss på så sätt en bild av vilka 
tidsperspektiv som är viktiga för företaget, där krav på en snabb avkastning indikerar på en 
kortsiktighet och om företaget accepterar att det tar längre tid för en investering att bli lönsam 
indikerar det snarare på en långsiktighet. 

3.1.6 Aktievärdering/Företagsvärdering 

Det finns ett antal olika metoder för att värdera ett företag och de metoder som är av intresse för 
vårt syfte är de som tar utgångspunkt i kassaflödet. I den enklaste formen av värdering kan man 
enligt Adolphson (1999) anta att värdet på ett företag är det samma som nuvärdet av samtliga 
framtida utdelningar. För att få fram den största möjliga utdelningen kan man utgå ifrån 
kassaflödet vilket vi ska visa på lite senare. Först måste vi dock nämna diskonteringsräntan som är 
central i värderingssammanhang.  
 
Diskonteringsräntan är den alternativa ränta vi skulle kunna få nu om vi satsade på ett specifikt 
projekt före ett annat. Adolphson (1999) talar om att diskonteringsräntan bestäms av en mängd 
faktorer där han bland annat nämner den risk som finns förknippad med innehavet av en specifik 
aktie, faktorer som också spelar in är den skuldsättning företaget har samt den förväntade 
inflationen. Vi kan inte annat än instämma med det viktigaste rådet Adolphson ger vid all 
värdering oavsett hur sofistikerad modell som används och rådet är just att det är en värdering 
som görs där det verkliga värdet fastställs först när det finns en säljare och köpare som i en 
förhandling kommer överens om ett pris. 
 
I inledningen nämnde vi att värdering med hjälp av kassaflödet vann allt mer mark som 
värderingsmetod, frågan man kan ställa sig är varför är det så? Enligt Adolphson (1999) är det 
inte för att kassaflödet är ett bättre mått utan att analytiker helt enkelt sätter ett större förtroende i 
det som en kassaflödesanalys kan presentera. Anledningen till detta är framförallt att kassaflödet 
inte står under samma mängd antaganden och mänskliga viljor som kan påverka resultatet åt olika 
håll Adolphson (1999). 
 
Vi nämnde tidigare att de framtida möjliga utdelningarna om de diskonterades utgjorde värdet på 
företaget. Utdelning är det enda av kassaflödet som aktieägarna får ta del av. Dock är det så enligt 
Nilsson et al (2002) att den utdelning som en aktieägare får är beroende av de bedömningar som 
ledningen gör om hur stor utdelningen skall vara. Exempelvis kan företaget ha en policy att hålla 
utdelningen på en jämn nivå både i hög- och lågkonjunktur. I de fall företaget väljer att maximera 
utdelningen skulle de inte ha möjlighet att göra nya investeringar för kommande tillväxt. Genom 
ett sådant handlande hotar de kommande utdelningar. Som vi tidigare nämnt men det kan inte nog 
påpekas så nämner Nilsson et al (2002) att ett vanligt men felaktigt antagande ofta görs vid 
värdering och det är att anta att resultatet skulle vara detsamma som den potentiella utdelningen. 
Så är inte fallet då vinsten baseras på periodiserade inkomster och utgifter och inte på faktiska in- 
och utbetalningar som kassaflödet istället gör. 
 
Vilket värde är då vettigt att utgå ifrån vi vid värdering av ett företag om man ska säkerställa att 
nödvändigt utrymme för framtida tillväxt lämnas. Enlig Nilson et al (2002) är det fria kassaflödet 
ett mått som skapar den handlingsfrihet som krävs för framtida överlevnad. Vad är då det fria 
kassaflödet? Det fria kassaflödet utgörs av kassaflödet från verksamheten tillsammans med 
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kassaflödet från investeringsaktiviteterna. Med andra ord det flöde som står företaget fritt att 
använda som de önskar. Adolphson (1999)  
 
Nilsson et al (2002) talar om att det är viktigt att göra en ordentlig genomgång skattning av de 
investeringar som är nödvändiga för en framtida tillväxt. De betonar att dessa återfinns både som 
vanliga anläggningstillgångar och som investeringar i rörelsekapital. Man bör betänka för att 
säkerställa tillväxt så måste också rörelsekapitalet tillåtas att öka, exempelvis kan man vid tillväxt 
få högre lagerkostnader eller ökade kundfodringar.  
 
Nu har vi två av de tre komponenter som Nilsson et al (2002) nämner som viktiga för flera av de 
olika värderingsmodellerna. För det första det fria kassaflödet till detta lägger vi den skattade 
diskonteringsräntan. Nu saknas bara en komponent för värdering med hjälp av kassaflödet. Denna 
komponent är den svåraste i sammanhanget och det är vilket framtida kassaflöde eller utdelning 
kan förväntas. Nilsson et al (2002) nämner här att man ofta använder olika prognosmodeller för 
den praktiska beräkningen av detta flöde. Med dessa tre komponenter som utgångspunkt kan man 
genomföra en värdering av företaget enligt flera olika tillvägagångssätt men vi kommer bara att 
presentera något för att exemplifiera hur värderingen går till rent praktiskt. 
 
När är då kassaflödesbaserade diskonteringsmodeller att föredra och när är de mindre lämpliga? 
Nilsson et al (2002) nämner att kassaflödes baserade modeller är lämpliga då ett företag under en 
längre tid lämnat utdelningar som kraftigt avviker ifrån det fria kassaflödet om inte anser de att en 
modell baserad på utdelningen är att föredra. Det andra specifika fall som Nilsson et al (2002) tar 
upp är värdering av företag som av olika anledningar inte lämnat någon utdelning exempelvis 
privata företag eller företag som står inför en börsintroduktion. Adolphson (1999) nämner att 
kassaflödesvärdering är mindre lämplig för företag som har finansiella problem, är cykliska, 
företag som har orealiserade tillgångar exempelvis patent, starka varumärken etcetera. samt 
företag under tillväxt eller nedgång. Adolphson (1999) nämner att kassaflödesvärdering skulle 
vara mindre lämplig för privata företag dock utan att utveckla varför.  Detta finner vi något 
märkligt då Nilsson et al (2002) hävdar det motsatta. Detta gör de mot bakgrund av att det endast 
finns kassaflödet och ingen tidigare utdelning att tillgå vid värdering av ett privat företag. 
 
För att knyta ihop detta avsnitt presenterar vi hur man rent praktiskt kommer fram till det fria 
kassaflödet samt ett exempel på hur en enkel värderingsmodell baserad på kassaflödet kan se ut. 
Vi bör dock först klargöra att det finns olika former av fritt kassaflöde vilket är viktig att notera 
och ta hänsyn till när den diskonteringsränta man väljer att använda fastställs. 
 
Vi presenterar här nedan hur en beräkning av det fria kassaflödet kan se ut och var i analysen man 
finner de olika delarna. Där fritt kassaflöde till företaget är det kassaflöde företaget fritt kan 
hantera och det fria kassaflödet till aktieägarna som är fritt att dela ut till företagets ägare. 
 
 Nettovinst           2 000      
+ Avkrivningar           8 000      
- Ev ökning av rörelsekapital -            250      
+ Räntekostnader efter skatt              720     Ex 1000*(1-0,28) 
= Rörelsegenererat kassaflöde         10 470      
- Investeringar i anläggningstillgångar -         9 000      
= Fritt kassaflöde fritt företaget           1 470      
+ Ev ökning av långfristiga lån           5 000      
- Räntekostnader efter skatt -            720      
 Fritt kassaflöde fritt aktieägarna           5 750      
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För att beräkna värdet på det presenterade företaget ovan kan man tillämpa nedanstående formel 
som Nilsson et al (2002) tar upp. 
 
  
 
 
 
 
Det vi avslutningsvis kan konstatera genom denna presentation av värdering utifrån kassaflödet 
bör vara att om det fria kassaflödet används vid värdering bör inte den långsiktiga överlevnaden 
av företaget hotas då utrymme för framtida tillväxt säkerställs redan i beräkningen av det fria 
kassaflödet. 

3.2 Bakgrund till flödesanalysens roll för våra indikatorer 
För att skapa en förståelse för dagens kassaflödesredovisning är det enligt oss viktigt att känna till 
och förstå den utveckling som denna typ av redovisning har genomgått. Även de frågeställningar 
man har ställt sig historiskt är av samma anledning intressanta att förstå. På samma sätt är det 
intressant att i stora drag känna till de lagar och normer som påverkar området. 

3.2.1 Historik 

Framväxten av analysen internationellt 
Vi får gå tillbaka till 1903 för att hitta embryot till dagens analyser. Det var företaget United Steel 
Corporation som presenterade den första flödesanalysen av detta slag, denna analys kom att 
utgöra grunden för den moderna kassaflödesanalysen. Analysen var baserad på den vanliga 
resultat- och balansräkningen och mynnade ut i förändringen av rörelsekapital som delades upp på 
tillförda och använda medel.(Falkman 2000) 
 
Under den första delen av 1900 talet kännetecknades diskussionerna och striderna mycket om 
vilken term som bäst representerade förändringen av företagets likviditet, här stod valet emellan 
rörelsekapital och likvida medel. Här kan vi konstatera att det varierat en del övertiden vilket 
begrepp som har gällt. På 1920 talet kom man dock fram till konsensus kring en rapport som från 
rörelsekapitaltermer visade företagets likviditetsförändring. Anledningen till att man nådde 
konsensus var att man lyckades övertala den akademiska världen.(Falkman 2000) 
 
Först 1963 kom sedan den första rekommendationen på området som dock har sitt ursprung i de 
långt tidigare analyserna. Rekommendationen gjordes av AICPA (American Institute of Certified 
Public Accountants) som under 1950 talet hade intresserat sig för finansieringsanalysen. Denna 
rekommendation var APB3 “The Statement of Source and Applications of Funds” som utgick 
ifrån nettoresultatet i resultaträkningen och här var det likviditetsförändring i rörelsekapitaltermer 
som presenterades. APB3 rekommenderade också att analysen presenterades på så sätt att man 
kunde se in- och utflödet av medel i verksamheten, vidare förordade man att investeringar och 
finansiering som var speciellt viktig för företaget skulle specificeras närmare. Detta var endast en 
rekommendation om hur man kunde gå tillväga om man valde att presentera en 
finansieringsanalys och på inget sätt tvingande. Olson et al (1995) 
 
Vägen fram till denna rekommendation var dock brokig och kritiserad av företagen bland annat 
ansåg de att stora delar av rapporten var en upprepning av resultaträkningen (Falkman 2000). I 
början av 1970 talet kom en uppdatering av den tidigare rekommendationen. Den stora skillnaden 
var egentligen att rekommendationen nu blev tvingande från 1971, för de företag som uppfyllde 

Aktie värdet =
Förväntat fritt kassaflöde nästa år

Aktieägarnas avkastningskrav - Den årliga tillväxt takten för det fria kassaflödet 
Aktie värdet =

Förväntat fritt kassaflöde nästa år

Aktieägarnas avkastningskrav - Den årliga tillväxt takten för det fria kassaflödet 
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de då uppställda kraven på omsättning och antalet anställda på likartat sätt som idag. Olson et al 
(1995)  
 
Under 1970 och 1980 talet handlade sedan diskursen mycket om vad som är rörelsekapital och här 
kom man sedan istället att förespråka analyser baserade på likvida medel. Likvida medel är också 
mer begripligt för de flesta och genom detta ger analysen bättre information till den som behöver 
den. Denna information av flödeskaraktär blev nu allt mer ett komplement till den traditionella 
redovisningen baserad på bokföringsmässiga grunder. Orsaken till att man sökte alternativ till den 
traditionella redovisningen var främst att den traditionella redovisningen innebär en stor mängd 
enskilda bedömningar ifrån fall till fall. Här ansågs istället en flödesbaserad information vara mer 
sann och enklare att förstå.(Falkman 2000) För hur väl känner allmänheten till skillnaden emellan 
inbetalning och intäkt. 
 
1970 och 1980 talets diskussioner kom sedermera att utmynna i en rekommendation ifrån FSAB 
(Financial Accounting Standards Board) som förespråkar likvida medel före rörelsekapital. Vidare 
förordar de en indelning på de tre sektorerna drift, investering, och finansiering. 
Rekommendationen förespråkar att analysen bör baseras på verkliga in- och utbetalningar, men 
detta är många gånger svårt att genomföra. Rent praktiskt accepteras en utgångspunkt för analysen 
från nettoresultatet.(Falkman 2000) Här anser vi att det säkert är enkelheten och 
informationsvärdet som är det viktiga, därför förordas in- och utbetalningar. 

Framväxten av analysen i Sverige 
I Sverige har inte utvecklingen av de flödesbaserade analyserna samma tradition, utan tog fart 
först på 1960 talet i samband med att Näringslivets börskommitté uppmärksammande den 
internationella utveckling som kom i samband med APB3. På samma sätt som internationellt kom 
sedan rekommendationerna att bli tvingande i Sverige ifrån 1975. Det fastslogs i aktiebolagslagen 
vilka företag som var skyldiga att göra analysen. Även i Sverige så som internationellt skedde 
under 1980 talet en förändring i synen på analysen och lagkravet på analysen slopades. Det som 
hände var att rekommendationerna som sedan kom accepterade olika definitioner av likvidamedel. 
Utvecklingen gick till och med så långt att man sa att företagen själv fick välja modell mycket 
beroende på att många företag valde att följa internationella normer. Olson et al (1995) 1998 kom 
Redovisningsrådet (RR) med nya rekommendationer för finansieringsanalysen som i stort följer 
de internationella rekommendationerna ifrån IASC (International accounting standards 
committee) nuvarande IASB som Sverige är medlem av. I Sverige anses den indirekta metoden 
vara vanligast och här har man gått så långt att man inte rekommenderar den direkta metoden 
vilket de internationella organen gör. (Falkman 2000) Här har också på senare tid skett 
förändringar då analysen numera är föreskriven enligt vissa krav i årsredovisningslagen. Från 
2005-01-01 har det även skett ytterligare förändringar i och med kravet på noterade företag att 
använda sig av regelverket i IAS/IFRS, mer om det nedan.  

3.2.2 Lag och normbildning  

I vår analysmodell utgör lagkravet på att göra en flödesanalys en parameter i bedömningen av hur 
integrerat användandet av flödesanalysen är i företaget. För att veta vilken nivå det är ska vi 
kortfattat beskriva vilka lagar och normer som gäller för att upprätta en flödesanalys. 
 
Från 1997 gäller en ny årsredovisningslag (ÅRL) för företag som enligt bokföringslagen är 
skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning. Kapitel 6 i ÅRL ställer krav på att en 
finansieringsanalys ska finnas med i årsredovisningen. Det gäller enligt ÅRL 2 kap 1§ för företag 
som bedriver näringsverksamhet och nettovärdet av tillgångarna i företaget enligt balansräkningen 
de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1000 gånger 
prisbasbeloppet vilket 2004 är 39 300 kr (Lag 162:381) och att antalet anställda i företaget ska ha 
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varit över 200 i genomsnitt över de två senaste åren eller att företaget är noterat vid en börs eller 
auktoriserad marknadsplats. Lag (199:1112)  
 
Till lagen har svenska normgivande organ kompletterande normer för hur den löpande bokföring 
upprätthålls, avslutas och hur årsredovisningen ska utformas. Föreningen för utvecklande av god 
redovisningssed med dess grupperingar redovisningsrådet (RR) och akutgruppen med flera, vilka 
riktar sig till noterade företag. Bokföringsnämnden (BFN) med bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNR) är ett statlig normgivande organ som riktar sig till mindre icke noterade aktiebolag.  
 
Från 2005-01-01 har det skett en anpassning till en internationell standard vilket innebär att 
noterade företag numera i sin koncernredovisning inte ska använda ÅRL mer än i vissa avsnitt om 
koncernförvaltningsberättelsen, extra tilläggsupplysningar, språk och form. I stället gäller 
IAS/IFRS (International accounting standards/International financial reporting standards) utgivna 
av IASB (International accounting standard board). Ej noterade företag ska använda BFNR eller 
redovisningsrådets rekommendationer eller IAS/IFRS om de vill. Enskilda näringsidkare ska 
använda sig av ÅRL.     
 
 De företag som vi använder för insamlande av primärdata omfattas därför av IAS/IFRS.  

3.3 Bakgrundsfaktorer 
Vi har valt att ta med ett antal bakgrundsfaktorer för att se om dessa eventuellt kan ha någon 
påverkan på resultatet. Våra bakgrundsfaktorer på utvalda företag är sådant som ålder, branschens 
elasticitet, ägarstruktur och vad företagen anser kännetecknar och präglar den bransch de arbetar i. 
Vidare har vi slutligen undersökt hur lång tid personer i ledningen innehar en sådan roll i 
genomsnitt. Inom dessa frågor har vi funnit en del tankar och modeller i teorin som kan vara 
intressanta att belysa då de tydliggör en del av företagets agerande. 
 
För det första nämner Andrén et al. (2003) de problem ett företag i tillväxt kan drabbas av. Detta 
är något vi kan få en bild av genom de frågor vi ställer om företagets ålder och de kännetecken 
som finns i den bransch de arbetar i. Andrén et al (2003) beskriver att förhållandet mellan behovet 
av kapital växer proportionellt med den takt omsättningen ökar, de talar vidare om vikten av att ha 
en god planering och kontroll på flödet av kapital. Vi anser att kassaflödesanalysen kan vara ett 
viktigt hjälpmedel.  
 
Vidare tar Andrén et al (2003) en modell som visar på risktagande i företaget under dess 
livscykel, det är en utvecklad Boston matris författarna använder. Modellen innebär i grova drag 
att i startskedet av ett företag bör den finansiella risken vara låg då affärsrisken är hög och det 
motsatta gäller för det äldre företaget. Författarna menar att med ett positivt kassaflöde kan den 
finansiella risken höjas när affärsrisken är låg för att få ut maximal avkastning på företagets 
kapital. Dessa tankar som denna modell ger är intressanta att ta med oss i samband med analysen 
av bakgrundsfaktorerna. Vi har diskuterat om det kan vara så att de äldre företagen, som har den 
möjlighet som beskrivs ovan, också har bättre kontroll och ett mer integrerat användande av 
kassaflödesanalysen. 
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4 Summering av samtliga indikatorer 
Vår operationalisering utgår från ett antal indikatorer som vi hittar i referensramen och den 
teoretiska referensramen. Nedan har vi sammanställt underlaget till de frågor som är resultatet av 
operationaliseringsprocessen. Vissa indikatorer kan indikera på mer än ett perspektiv men vi har 
valt att placera dem under ett av avsnitten för att underlätta för läsaren.  

4.1 Indikatorer som visar på lång- respektive kortsiktighet i verksamheten 
Vi har valt att fråga om vilken typ av flödesanalys som företaget använder eftersom vi hittar en 
indikator i resonemanget om kassflödesteknik. Indikatorn säger att när man väljer att göra en 
finansieringsanalys får företaget en fokusering på likviditet snarare än rörelsekapitalet vilket vi 
anser är ett kortsiktigare alternativ.  
 
Enligt Falkman (2000) är det ofta så att indelningen enlig den traditionella metoden ofta leder till 
en fokusering på det redovisade saldot och då oftast det som redovisas på sista raden. Den 
sektorsindelade analysen fokuserar istället på de aktiviteter som händer i företaget och borde vara 
att föredra (Falkman 2000). Vi har därför valt att undersöka enligt vilken huvudprincip företagen 
använder. Vi frågar även om hur de motiverar sitt val. 
 
Medelsbegrepp avser det begrepp vari analysen utmynnar på sista raden. Vi bör i vår 
undersökning se vilket medelsbegrepp som företagen valt och om de eventuellt använder något 
alternativt medelsbegrepp exempelvis begreppet nettolåneskuld. Anledningen är att det indikerar 
på vilket tidsperspektiv som är viktigt för företagen.  
 
Vår tolkning av det teoretiska underlaget är att ägarna kan styra på vilket sätt företaget påverkas 
att agera lång- respektive kortsiktigt. Kassaflödet blir ett viktigt verktyg inom företaget för hur de 
ska handla för att tillmötesgå sina ägare som ser på företaget ur ett aktieägarvärdes-perspektiv. 
Genom att fråga om var den största nyttan av flödesanalysen finns kommer vi att fånga upp detta 
perspektiv. Även frågan om vilken grad de tror att externa intressenter använder sig av 
flödesanalysen kommer att belysa detta perspektiv.  
 
Genom att i flertalet av frågorna både för flödesanalyserna och i övriga frågor undersöka med 
vilka tidsintervall etcetera som företagen använder sig får vi en bild över detta som vi använder 
för att placera in svaren på X-axelns skala.  
 
På samma sätt kommer vi att fånga om långsiktiga investeringar som genererar dåligt kassaflöde 
under ett initialt skede kan komma att prioriteras bort, genom att fråga om vilka kriterier som är 
viktiga för en investering. Aktieägarvärdes-perspektivet som utgår ifrån kassaflödet per 
enhet/produkt för att därefter skapa rätt strategier för varje enhet/produkt fångar vi i de frågor som 
berör synen på externa intressenter och hur man aktivt handlar.  
 
Nilsson och Olve (2001) har beskrivit ett principförslag som visar hur styrning med olika styrmått 
kan utformas beroende på hierarkisk nivå och övergripande strategi. Detta resonemang är 
intressant för vår undersökning eftersom det finns en uppfattning om tidsperspektivet mellan de 
olika styrmåtten i modellen. Vi har därför fokuserat frågor på att få fram vilka styrmått företagen 
använder eftersom de styrmått företagen har valt därmed blir en parameter som visar hur företaget 
praktiskt agerar lång eller kortsiktigt. Vi anser den därför har tillräcklig substans för att vara 
underlag för en indikator på lång- eller kortsiktighet.  
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Planering och utvärdering är en viktig aspekt i ekonomistyrningen avseende kort och lång sikt. 
Det gäller inte bara i budgeteringssammanhang utan i all planering och uppföljning av 
verksamheten. Detta täcker vi in genom de frågor vi ställer under rubriken planering/budget. 
En budget görs inte standardmässigt utan anpassas till varje enskild organisations förutsättningar. 
Ett väl anpassat budgetsystem bör därför beskriva vilken verklighet företaget befinner sig i och 
vilka krav på lång och kortsiktighet som företaget arbetar efter. 
 
Kortsiktiga prestationsmått kan leda till stora problem för företaget eftersom kortsiktig 
suboptimering omfattar nedskärningar och godtyckliga utgiftsökningar inom forskning och 
utveckling, underhåll etc. Belöningar bör i stället sträva efter att utbetalas för prestationer över 
flera år i stället för bara ett år. Vi undersöker i vilken grad våra respondenter använder olika 
prestationsmått och vilka tidsperspektiv de nyttjar.  
 
Kritik har framförts att räntabilitetsmått som en grund för belöningar till exempel. räntabilitet på 
eget kapital och räntabilitet på sysselsatt (eller totalt) kapital kan leda till kortsiktigt tänkande och 
investeringsovilja. Därför har vi formulerat frågor i vilken mån de här måtten används, vilket i de 
fall de används indikerar på en kortsiktighet.  På samma sätt har vi valt att undersöka i vilken 
utsträckning EVA och balanced scorecard används. Balanced Scorecard indikerar en långsiktighet 
eftersom modellen även mäter uppfyllelse av strategi mål. EVA indikerar på samma sätt ett 
mellanläge avseende tidsperspektiv mellan räntabilitetsmått och Balanced scorecard.  

4.2 Indikatorer som visar på integrering av flödesanalyser i verksamheten 
Med tanke på att Adolphson (1999) hävdar att den direkta metoden kan användas som intern 
beslutsinformation bör det vara intressant att i vår undersökning ta reda på vilken metod som 
används. 
 
De företag som eventuellt använder något alternativt medelsbegrepp exempelvis begreppet 
nettolåneskuld visar på att de har tagit till sig de möjligheter som finns med analysen detta bör 
enligt oss vara ett tecken på att man integrerat analysen i verksamheten. Samtidigt kan det också 
visa på det tidsperspektiv som är i fokus för företaget.  
 
Genom att i flertalet av frågorna om flödesanalyserna undersöka på vilka nivåer förutom på 
koncernnivå som analysen används får vi en bra bild över hur väl integrerad den är i företaget. 
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5 Presentation av undersökningsmaterialet 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av de enkäter vi har genomfört. Vi börjar 
kapitlet med en beskrivning av hur analysmodellen fungerar och används. Därefter kommer vi att 
presentera varje företag för sig. Först görs en kort beskrivning av företagets bakgrundsfaktorer. 
Därefter presenterar vi det totala resultatet av företagets svar på enkäten med hjälp av 
analysmodellen.  
 
Vi kommer också separat presentera en del av de frågor som rör kassaflödet och tidsperspektivet 
för att ge en samlad bild över hur det ser ut i de företag som valt att svara på vår enkät. Vi är 
medvetna om att det inte blir någon exakt verklighets bild utan just hur det ser ut i de företag som 
valt att medverka i vår undersökning och att svaren kan vara beroende på hur vi har genomfört 
enkäten. 

5.1 Analysmodellen och dess roll för tolkningen av frågeformulären 
För att skapa en förståelse för det material vi har samlat in och presenterar, börjar vi här med en 
beskrivning av vår analysmodell. I presentation av det här empiriska stycket gör vi även en kort 
analys av respektive bolag, då vi i vår uppsats inte är ute efter respektive företag och dess värden 
utan vi söker en samlad bild av våra insamlade data som vi kommer att analysera i analys delen. 
 
Analysmodell består av en nivåbedömning av ett antal indikatorer fördelade mellan två par av 
begrepp. Begreppen ingår som värden i ett koordinatsystem och varje par representerar en axel. 
Y-axeln används för att visa på användandet av flödesanalysen och där är skalan mellan begreppet 
integrerat, vilket ska påvisa ett fördjupat och utökat användandet av kassaflödesanalysen, och 
lagbundet, vilket påvisar ett användande som endast uppfyller lagkravet. Motsvarade skala finns 
på X-axeln där vi använder en skala mellan företagets agerande som kortsiktigt till ett agerande 
som tyder på långsiktighet. Varje axel har en skala från 0-6 fördelade mellan begreppen. Nivåerna 
0,1,2 finns på Y-axeln i den undre kvartilen, 4,5 och 6 finns i den övre kvartilen. Förhållandet är 
detsamma på X-axeln men där benämns kvartilerna främre respektive bortre kvartilen. På Y-axeln 
representerar värdet noll att användandet av flödesanalysen inom företaget endast förekommer på 
grund av lagkravet, integreringen av användandet ökar därefter vid högre värde. X-axelns värde 
på noll innebär en tydlig kortsiktighet, långsiktigheten ökar därefter och värdet tre motsvarar ett 
års perspektivet och utgör ett medelvärde på X-axeln.  
 
Varje fråga i vår enkät representerar ett X- och Y-värde och ger en koordinat som placeras i 
koordinatsystemet. I de fall en fråga saknar X- eller Y- värde ges den saknade variabeln värdet -1. 
Markeringarna finns med som en markering utanför själva fyrkantssystemets yta och används som 
en del av tolkningen av den önskade axeln.  
 
När svaren från våra respondenter placerats in i modellen har vi kunnat utläsa graden av beroende 
mellan de olika markeringarna för att på så sätt hitta starka grupperingar av markeringar som kan 
visa på samband.  
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Figur 6. Exempelanalys med insamlande data 
 
När markeringarna är gjorda analyseras diagrammet genom att ta en axel i taget. På respektive 
axel jämförs antalet markeringar för varje axelvärde tillsammans med antal markeringar på 
axelvärdet närmast intill. Med cirkeln i figur X visar vi vilka värden som utgör det största klustret 
av markeringar på respektive axel. Två värden som ger det högsta sammanlagda antalet 
markeringar påverkas även av kringliggande värdens antal markeringar eftersom de kan påverka 
att koordinatvärdet ska flyttas uppåt eller nedåt i klustret. Det är fallet för Y-axelns värde i figuren 
X.  
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5.2 Respondenternas svar på frågeformuläret 

5.2.1 Företag A 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag A som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är Controller, Corporate Finacial Control 

Företag A: 
• Är en organisation som har mer än 25 år bakom sig 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den är teknikdriven 
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten en mängd aktieägare små som 

stora  
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta tio åren. 
• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondentens bedömning att de i 

genomsnitt sitter längre tid än åtta år. 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln utgår från det starkaste paret av X-värden som vi finner vid X1 och X2. X2 
blir dominerande då den har stöd av fler högre markeringar.   
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y3 och Y4. Y4 
blir dominerande då den har åtta markeringar.   

Slutsatser för företag A 
Vi kan konstatera att företag A har en hög integration av flödesanalysen i kombination med ett 
något kortare tidsperspektiv än det vi har angett som mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan 
nämnde gav detta koordinaterna 2,4 
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5.2.2 Företag B 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag B som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som ekonomichef 

Företag B: 
• Är en organisation som är mellan 6-10 år gamla 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den har en hög förändringstakt t 
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten en mängd aktieägare små som 

stora  
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta tio åren. 
• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondentens bedömning att de i 

genomsnitt sitter mellan tre och fem år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln utgår från det starkaste paret av X-värden som vi finner vid X2 och X3. X2 
blir den dominerande då får stöd av så många markeringar med lägre värde.   
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y0 och Y1. Y0 
blir dominerande då här finns flest markeringar.   

Slutsatser för företag B 
Vi kan konstatera att företag B har en låg integration av flödesanalysen i kombination med ett 
något kortare tidsperspektiv än det vi har angett som mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan 
nämnde gav detta koordinaterna 2,0 
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5.2.3 Företag C 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag C som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som ansvarig för Investors relations 

Företag C: 
• Är en organisation som har mer än 25 år bakom sig 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den har en hög förändringstakt t 
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten ett stort inslag av 

institutionellt ägande 
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta tio åren. 
• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondentens bedömning att de i 

genomsnitt sitter mellan sex och åtta år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln utgår från det starkaste paret av X-värden som vi finner vid X2 och X3. X2 
blir den dominerande då den även har ett högt antal lägre markeringar.   
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y2 och Y3. Y2 
blir den dominerande då den även har stöd av flera lägre markeringar.   

Slutsatser för företag C 
Vi kan konstatera att företag C har en ganska låg integration av flödesanalysen i kombination med 
ett något kortare tidsperspektiv än det vi har angett som mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan 
nämnde gav detta koordinaterna 2,2 
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5.2.4 Företag D 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag D som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som ekonomichef 

Företag D: 
• Är en organisation som har mer än 25 år bakom sig 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den är stabil 
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten en mängd aktieägare små som 

stora  
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta fem åren. 
• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondenten bedömning att de i 

genomsnitt sitter mellan sex och åtta år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln utgår från det starkaste paret av X-värden som vi finner vid X3 och X4. X3 
blir den dominerande då den även har ett högt antal lägre markeringar.   
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y4 och Y5. Y4 
blir den dominerande den har flest markeringar.   

Slutsatser för företag D 
Vi kan konstatera att företag D har en ganska hög integration av flödesanalysen i kombination 
med ett tidsperspektiv som hamnar på mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan nämnde gav 
detta koordinaterna 3,4 
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5.2.5 Företag E 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag D som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som ekonomichef 

Företag E: 
• Är en organisation som har mellan sex och tio år bakom sig 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den är teknikdriven 
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten institutionella ägare 
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta tio åren. 
• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondenten bedömning att de i 

genomsnitt sitter mellan sex och åtta år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln utgår från det starkaste paret av X-värden som vi finner vid X1 och X2. X2 
blir den dominerande då den har flest enskilda markeringar  
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y3 och Y4. Här 
sänker vi dock det totala värdet på Y -axeln till två då så många markeringar finns lägre på denna 
skala.   

Slutsatser för företag E 
Vi kan konstatera att företag E har en ganska låg integration av flödesanalysen i kombination med 
ett något kortare tidsperspektiv än det vi har angett som mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan 
nämnde gav detta koordinaterna 2,2 

43 



Kassaflödesanalyser 
Henrik Andersson  
Ulrik Karlsson 

5.2.6 InWarehouse AB 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån InWarehouse AB Där 
respondenten var Jan Sveningsson som innehar rollen som ekonomichef 

InWarehouse AB: 
• Är en organisation som har mellan elva och femton år bakom sig 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den är teknikdriven, innovativ 

och har snabb förändringstakt ( respondenten har angivit samtliga dessa alternativ trots att 
vi frågar efter endast ett) 

• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten en mängd aktieägare små som 
stora 

• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 
närmsta tio åren. 

• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondenten bedömning att de i 
genomsnitt sitter mer än åtta år 

InWarehouse AB värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln utgår från det starkaste paret av X-värden som vi finner vid X2 och X3. X3 
blir den dominerande då den har flest enskilda markeringar  
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y0 och Y1. 
Y0 blir den dominerande med flest enskilda markeringar 

Slutsatser för InWarehouse AB 
Vi kan konstatera att InWarehouse AB har en låg integration av flödesanalysen i kombination 
med ett tidsperspektiv som hamnar på mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan nämnde gav 
detta koordinaterna 3,0  

44 



Kassaflödesanalyser 
Henrik Andersson  
Ulrik Karlsson 

5.2.7 Företag G 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag G som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som Chief Financial Officer 

Företag G: 
• Är en organisation som har mellan elva och femton år bakom sig 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den är teknikdriven  
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten en mängd aktieägare små som 

stora 
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta tio åren. 
• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondenten bedömning att de i 

genomsnitt sitter mellan sex och åtta år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln utgår från det starkaste paret av X-värden som vi finner vid X1 och X2. X2 
blir den dominerande då den har stöd av högre markeringar  
 
Kluster för Y-axeln utgår från Y4 men då det även finns ett kluster kring Y0 så väljer vi att ta 
värdet mitt emellan dem det vill säga Y2 

Slutsatser för företag G 
Vi kan konstatera att företag G har en ganska låg integration av flödesanalysen i kombination med 
ett något kortare tidsperspektiv än det vi har angett som mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan 
nämnde gav detta koordinaterna 2,2 
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5.2.8 Företag H 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag H som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som Chief Financial Officer 

Företag H: 
• Är en organisation som har mellan sex och tio år bakom sig 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den har en snabb 

förändringstakt  
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten en aktiv huvudägare och en 

mängd mindre aktieägare  
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta tio åren. 
• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondenten bedömning att de i 

genomsnitt sitter mellan sex och åtta år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln utgår från det starkaste paret av X-värden som vi finner vid X1 och X2. X2 
blir den dominerande då har flest enskilda markeringar  
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y0 och Y1. 
Y1 blir den dominerande då den har stöd av flera högre markeringar 

Slutsatser för företag H 
Vi kan konstatera att företag H har en ganska låg integration av flödesanalysen i kombination 
dock finns det markeringar som anger en ganska hög integration men den samlade bilden blir 
ändå låg. Detta kombineras med ett något kortare tidsperspektiv än det vi har angett som 
mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan nämnde gav detta koordinaterna 2,1 
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5.2.9 Företag I 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag I som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som Chief Financial Officer 

Företag I: 
• Är en organisation som är äldre än 25 år 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den är teknikdriven  
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten ett stort institutionellt ägande 

och ett stort utländskt ägande (respondenten har angivit samtliga dessa alternativ trots att 
vi frågar efter endast ett) 

• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 
närmsta tio åren. 

• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondenten bedömning att de i 
genomsnitt sitter mellan sex och åtta år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln finns vid X1 men ett starkt samlat större stöd finns längre ut på skalan, X4 
väljer vi då det får representera ett värde mellan två starka områden. 
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste Y-värdet som vi finner vid Y4 som även har stöd av 
Y6. 

Slutsatser för företag I 
Vi kan konstatera att företag i har en ganska hög integration av flödesanalysen i kombination med 
ett något längre tidsperspektiv än det vi har angett som mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan 
nämnde gav detta koordinaterna 4,4 
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5.2.10 Företag J 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag J som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som Chief Financial Officer  

Företag J: 
• Är en organisation som är äldre än 25 år 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att det är en bas industri 
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten en mängd aktieägare små som 

stora 
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta fem åren, men om tio år är det enligt respondenten ett utländskt ägande som 
gäller. 

• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondenten bedömning att de i 
genomsnitt sitter mellan sex och åtta år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Kluster för X-axeln finns vid X2 men ett starkt samlat större stöd finns längre ut på skalan, X4 
väljer vi då det får representera ett värde mellan två starka områden. 
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y4 och Y5. 
Y5 blir den dominerande då den har stöd av flera högre markeringar 

Slutsatser för företag J 
Vi kan konstatera att företag J har en hög integration av flödesanalysen i kombination med ett 
ganska långt tidsperspektiv. Som vi ovan nämnde gav detta koordinaterna 4,5 
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5.2.11 Företag K 

Här kommer vi att redovisa resultatet av det enkätsvar vi fick ifrån Företag J som valde att vara 
anonyma. Rollen som respondenten innehar är som Chief Financial Officer 

Företag K: 
• Är en organisation som är äldre än 25 år 
• Branschen som företaget verkar inom kännetecknas av att den stabil 
• Dominerande ägarstruktur i företaget är enligt respondenten ett utländskt äganden 
• Enligt respondentens bedömning kommer inte ägarstrukturen att förändras inom de 

närmsta tio åren. 
• När det gäller koncernledningen i bolaget är det respondenten bedömning att de i 

genomsnitt sitter mellan tre och fem år 

Företagets värden i analysmodellen: 
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Det starkaste kluster för X-axeln finns vid från X1 och X2, men då det även finns ett något 
svagare kluster vid X3 som har stöd av flera högre markeringar väljer vi detta kluster.  
 
Kluster för Y-axeln utgår från det starkaste paret av Y-värden som vi finner vid Y4 och Y5. 
Y4 blir den dominerande. 

Slutsatser för företag K 
Vi kan konstatera att företag K har en ganska hög integration av flödesanalysen med ett 
tidsperspektiv som hamnar på mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan nämnde gav detta 
koordinaterna 3,4 
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5.3 Presentation av flödesanalyser och övriga frågor 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera lite närmare hur den samlade bilden av användandet 
av flödesanalysen ser ut hos våra respondenter. Vi kommer också att presentera lite av det som 
företagen svarat på övriga frågor. Vi kommer att gå igenom de frågor som kan vara intressanta att 
presentera närmare och där teorin har haft något specifikt att säga. 
 

5.3.1 Olika val för analysen  

• Samtliga företag gör en kassaflödesanalys, tre företag gör även en finansieringsanalys.  
• Vid valet av indelning av analysen så är det jämt mellan de olika sätten att dela in 

analysen.  
• Den metod som används för upprättandet av analysen är den indirekta i alla företag utom 

ett som valt den direkta metoden, här fick vi svar ifrån sju av elva företag. 
• Det medelsbegrepp som i stort sett samtliga företag har valt är likvida medel, endast ett 

företag har valt ett annat begrepp och i det fallet begreppet nettolåneskuld.  
• Ett företag anger att de upprättar en kassaflödesanalys på både likvida medel och på 

rörelsekapital  
• Vi kan konstatera att alla företag som svarade på hur ofta de upprättar analysen upprättar 

den varje kvartal eller oftare. Det var endast ett företag som inte svarade på denna fråga.  
• Den vanligaste mätperioden är den lagen anger det vill säga ett år.  
• Vi kan konstatera att det inte är mer än fyra företag som använder nyckeltal som är 

baserade på kassaflödet.  
• Prognoser över kassaflödet tar endast ett företag fram. 
• Nio av de elva företagen använder kassaflödesanalysen som ett beslutsunderlag och sex av 

dessa företag diskonterar dessutom flödet.  
• De chefer som ansvarade för kassaflödet var i de långsiktiga företagen mer utbrett på alla 

nivåer ner till avdelning och grupp medan detta ansvar fanns på bolags och koncern nivå i 
de kortsiktiga företagen. 

• Ibland våra respondenter är det endast ett företag som har angivit att de har ett 
bonussystem baserat på kassaflödet och här för alla personal 

• När vi undersökte i vilken grad företagen trodde kassaflödesanalysen användes för 
externvärdering av deras företag så kan vi konstatera att hälften av de kortsiktiga trode 
detta var ett viktigt instrument för värderingen övriga trodde det var något mindre viktigt. 
Hur denna bild ser ut i de långsiktiga företagen vet vi inte då vi fick få svar på denna fråga 
av dessa företag. 

• Merparten av de kortsiktiga företagen svarade också att de aktivt jobbade för att 
tillmötesgå sina intressenter av kassaflödesanalysen 
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5.3.2 Övriga frågor som ger en bild av tidsperspektivet 

När vi undersökte inom vilka områden företagets ägare tyckte det var viktigt att vara 
framgångsrik, fick vi fram följande bild av de företag som svarade på denna fråga. Vi har här 
summerat upp de två viktigaste faktorerna för varje företag 
 
Investeringar i forskning 
och utveckling

0

Miljöansvar 0
Lönsamhet per kvartal 1 3 4
Lönsamhet per år 4 5 9
Kassaflöde per kvartal 1 1
Kassaflöde per år 2 2 4
Personalutveckling 0
Investeringar i 
produktionsutrustning

0

Investera i nya framtida 
marknader

2 2

 
 
På samma sätt presenterar vi här de mått och nyckeltal som regelbundet lämnades till ägarna 
 

Lång Kort
Räntabilitet 1 1
Soliditet
Resultat 3 5
Produktivitet
Effektivitet
Kassaflöde 2
EVA (Economic Value Added) 2

Omsättning 1 3
Kundnöjdhet 1
Kvalité
Strategibaserade mättal
Marknadsandel 1  
 
Här nedan presenterar vi i punktform övriga intressanta svar på våra frågor: 
 

• Viktigaste tidsperspektivet för resultat uppföljning inom de långsiktiga företagen var spritt 
över månad, kvartal och år. 

• Viktigaste tidsperspektivet för resultat uppföljning inom de kortsiktiga företagen var 
uppföljning per månad. 

• Gällande budget prognos och uppföljning ser vi inga större skillnader mellan företagen 
• Separata delbudgetar görs med tätare intervall i de kortsiktiga företagen här är månad och 

kvartal dominerande medan för de långsiktiga dominerar intervallen år och kvartal. 
• Samtliga företag utom två har stora krav på en snabb återbetalnings tid på de investeringar 

man gör. De övriga två har ett investeringsperspektiv på upptill tio år. 
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5.3.3 Åldersfördelning 
Företagens åldersfördelning såg ut på följande sätt; 

Ålder
1-5år 0
6-10 år 3
11-15 år 2
16-25 år 0
> 26 år 6  
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6 Analys och slutsatser 
I början av vårt arbete uppmärksammade vi att det finns tecken på att kassaflödesanalysen är mer i 
fokus än tidigare och att det är förknippat med en oro för en ökad kortsiktighet i företagsvärlden. 
Genom den undersökning vi har genomfört har vi samlat in material för att se hur företagen 
använder kassaflödesanalysen, vi söker därefter samband mellan användningen av 
kassaflödesanalysen och det tidsperspektiv som styr företagets agerande och målsättningar. 
Analysen ska nu klargöra om vi kan hitta dessa samband och det gör vi genom att sammanställa 
och analysera det material vi har presenterat i empirin.  

Analysens genomförande 
Den här delen av vårt arbete med den här uppsatsen är den tredje och sista fasen av det 
angreppssätt vi har använt oss av. Första fasen var i samband med utveckling och design av 
frågemodellen. Där vi för varje fråga i förväg, det vill säga innan empirimaterialet samlades in, 
analyserade varje svarsalternativ. Vare svarsalternativ tolkades utifrån de indikatorer på lång 
respektive kortsiktighet och garden av integration som vi fann i teorin och gavs ett värde i vår 
analysmodell. Det här systemet har möjliggjort att vi utifrån respondenternas svar har kunnat 
placera in deras företags värde i vår analysmodell i formen av ett koordinatsystem.  
 
Andra fasen gjordes i samband med att vi i empirin presenterade varje företags svar. Vi gjorde där 
en bedömning av hur det enskilda företagets samlade värden i koordinatsystemet såg ut. Det var 
här vi kom fram till de koordinater som får representera varje enskilt företag i den totala analysen. 
Vi behöver därmed inte tolka våra respondenters enskilda svar i det här analysavsnittet för att göra 
en samlad analys av samtliga företag utan vi använder företagets koordinat värde. Vi är därmed 
redo att ta oss an tredje fasen i analysen vilken kommer att innehålla en samlad bild av alla 
respondenters enskilda koordinater.  

6.1 Sammanlagd bild av företagens agerande 
Vi börjar vår analys med att presenterar och förklara närmare hur den samlade bilden av alla 
företags enskilda resultat presenteras i analysmodellen. Detta gör vi genom att först föra in varje 
företags koordinater i ett samlat koordinatsystem och därefter analysera resultatet. Efter det gör vi 
ytterligare ett koordinatsystem men nu med enkätens samtliga frågor och företagens svar på dessa. 
Syftet med det sistnämnda koordinatsystemet är att säkerställa den tolkning vi gör av den samlade 
bilden. Eftersom vi har gjort individuella tolkningar på varje företag kommer detta 
koordinatsystemet med samtliga frågor och företag, ge oss en indikation på om vi har tolkat den 
samlade bilden av alla företagens enskilda koordinater på likartat sätt som vi tolkade de enskilda 
företagen tidigare i empiriavsnittet. Därefter har vi även delat upp företagen i en kort- respektive 
långsiktig grupp och jämfört grupperna när det gäller indikatorerna för tidsperspektiv och graden 
av integration. Vi analysera och diskuterar sedan utifrån vår uppsats frågeställning och de 
indikatorer vi har definierat.  

6.1.1 Företagens koordinater samlade i ett koordinatsystem 

Nedan presenteras resultatet när vi för in samtliga företags enskilda koordinater i analysmodellen 
och vi får på så sätt en totalbild. Resultatet visar på våra företags samlade nivå av integration och 
gällande tidsperspektiv. Närmare analys av resultatet görs senare i detta kapitel.  
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Den tolkning vi gör är att det finns två starka kluster för X-axeln, vid X2 respektive X4, men då 
det även finns ett flertal markeringar med lägre värde som stödjer X2 klustret väljer vi att placera 
koordinaten vid X2 
 
Kluster för Y-axeln finns vid Y2 och är tydligt då inget annat kluster kommer i närheten. Den 
samlade koordinaten blir därmed 2,2. 

6.1.2 Kontroll av vår tolkning av respondenternas samlade svar 

Som vi nämnde i början av detta kapitel kommer vi nu att ta samtliga markeringar på samtliga 
frågor och företag och föra samman dem i ett koordinatsystem. Den koordinat vi får fram 
använder vi för att jämföra med vår tidigare tolkning det vill säga koordinaten 2,2. Orsaken till att 
vi gör den här kontrollen är att vi vill säkerställa att våra personliga tolkningar och justeringar inte 
har haft för stor påverkan på den samlade analysen.  
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Det starkaste kluster för X-axeln finns vid X1 och X2, men då X2 stöds av ett flertal markeringar 
med högre värde väljer vi att placera klustret vid X2 
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Kluster för Y-axeln finns vid Y0 och Y4 men det tydligaste klustret är Y0 med betydligt fler 
markeringar. Men då det ändå finns så många indikationer på en högre integration så flyttar vi upp 
koordinaten ett steg. Den samlade koordinaten blir vid det här sättet att göra analysen därmed 2,1. 

6.1.3 Slutsatser och kontroll 
Vi kan därmed konstatera att företagen har en ganska låg integration av flödesanalysen med ett 
tidsperspektiv som är något kortare än mittpunkten på vår tidsskala. Som vi ovan nämnde gav 
detta koordinaterna 2,2. Detta visade sig vara likartat i kontrollen vi genomförde ovan. Vi 
konstaterade även där att företagen har en låg integration av flödesanalysen med ett tidsperspektiv 
som även det är något kortare än mittpunkten på vår tidsskala. Kontrollen gav koordinaterna 2,1.  
 
Vi kan därmed konstatera att vår kontroll på ett bra sätt visar att den samlade bilden av våra 
företags koordinater inte har påverkats i stor grad av våra personliga bedömningar. En stor 
avvikelse emellan koordinatsystemen hade indikerat på felaktigheter i våra tolkningar. 

6.2 Analys av koordinaten 2,2  
Koordinaterna 2,2 för den samlade bilden av företagen visar att företag med ett relativt kortsiktigt 
tidsperspektiv också har en lägre grad av integration av användandet av kassaflödesanalysen. Vi 
ska nu bryta ner våra indikatorer för att analysera de i förhållande till det resultat vi har. 
Startpunkten blir att utgå från lång-respektive kortsiktighet och därefter graden av integration 
bland våra undersökta företag och ställa det emot de teorier som bygger upp indikatorerna. Vi 
kommer därefter innan vi gör våra slutsatser se om det finns några kopplingar mellan vårt resultat 
och de bakgrundsfaktorer vi har definierat.  

Kort- respektive långsiktighet bland undersökta företag  
Innan vi börjar titta närmare på resultat i förhållande till teorierna, vill vi visa resultatet av det 
samlade resultatet på samma sätt som vi fortsatt presenterar själva analysen. Det gör vi genom att 
dela upp företagen beroende på det tidsperspektiv som gäller för dem. Det vill säga vi tittar på 
resultatet av samtliga företags enskilda koordinater utifrån en kortsiktigt agerande grupp av 
företag och på samma sätt visar vi resultatet för en långsiktigt agerande grupp. Vinsten med detta 
sätt att visa resultatet är vi kan se hur respektive grupp av företag använder sig av 
kassaflödesanalysen. Koordinatsystemen visar att den kortsiktiga gruppen har en lägre grad av 
integration av användandet av kassaflödesanalysen medan den långsiktigare gruppen har en högre 
grad av integration. 
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Långsiktiga företag  

 

6.2.1 Indikatorer som visar på lång- respektive kortsiktighet i verksamheten 

Typ av flödesanalys 
Vi har undersökt vilken typ av flödesanalys som företaget använder eftersom vi hittar en indikator 
i resonemanget om kassflödesteknik. Indikatorn säger att när man väljer att göra en 
finansieringsanalys får företaget en fokusering på likviditet snarare än rörelsekapitalet vilket vi 
anser är ett kortsiktigare alternativ. Vi har konstaterat att av de undersökta företagen gör samtliga 
en kassaflödesanalys det finns också tre företag som även har valt att göra en finansieringsanalys.   
 
Det är intressant att konstatera att de som valt att göra en finansieringsanalys även gör en 
kassaflödesanalys. Det visar sig också att de som gör finansieringsanalysen återfinns hos både de 
lång- respektive kortsiktiga företagen. Två av de tre företagen som gör en finansieringsanalys är 
gamla etablerade företag, det tredje är mellan 10- 15 år. Detta kan tyda på att företagen valt att 
behålla den tidigare varianten finansieringsanalys i kombination med den något nyare 
kassaflödesanalysen. Vi kan konstatera att samtliga företagen har valt en mer långsiktig inriktning 
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i deras val av flödesanalys. Även de företag som vi har definierat något mer kortsiktiga har gjort 
detta val vilket kan tyda på att de egentligen är än mer kortsiktiga i övriga indikatorer.  

Val av indelning 
Enligt Falkman (2000) är det ofta så att indelningen enlig den traditionella metoden ofta leder till 
en fokusering på det redovisade saldot och då oftast det som redovisas på sista raden. Den 
sektorsindelade analysen fokuserar istället på de aktiviteter som händer i företaget och borde vara 
att föredra (Falkman 2000). Vi har därför valt att undersöka enligt vilken huvudprincip företagen 
använder.  
 
Vid valet av indelning av analysen så är det jämt mellan de olika sätten att dela in analysen. Vi 
kan dock se en viss övervikt ibland de äldre företagen att de har valt den traditionella indelningen, 
vilket även gäller för de mer långsiktiga företagen. Det innebär att de företag som vi har definierat 
något mer långsiktiga har valt att använda sig av den något kortsiktigare indikatorn som finns i 
den traditionella indelningen. Något som vi inte hade räknat med. Vi ser att det är de äldre 
företagen som använder den traditionella indelningen, kanske är det tradition som de väljer att 
använda den. Denna tanke kan till viss del bekräftas av vårt testföretag som uppgav att man hade 
funderat på att byta indelning men hade inte mäktat med det ännu.  

Medelsbegrepp 
Medelsbegrepp avser det begrepp vari analysen utmynnar på sista raden. Vi frågade efter vilket 
medelsbegrepp som företagen valt och om de eventuellt använder något alternativt medelsbegrepp 
exempelvis begreppet nettolåneskuld. Anledningen är att det indikerar på vilket tidsperspektiv 
som är viktigt för företagen.  
 
Det medelsbegrepp som i stort sett samtliga företag har valt är likvida medel, endast ett företag 
har valt ett annat begrepp och i det fallet begreppet nettolåneskuld. Företaget B. anger att de 
upprättar en kassaflödesanalys på både likvida medel och rörelsekapital. Detta företag är ett av de 
mer kortsiktiga och med endast en lagbunden integration vilket till viss del stämmer överens med 
att de företag som valt likvida medel är mer kortsiktiga i sitt agerande. Bland de långsiktiga 
företagen kan vi se att företag I, ett av långsiktigaste i undersökningen, använder sig av 
medelsbegreppet nettolåneskuld som visar på en långsiktighet i företagets agerande.  

Påverkan från ägare och externa intressenter 
Vår tolkning av det teoretiska underlaget är att ägarna kan styra på vilket sätt företaget påverkas 
att agera lång- respektive kortsiktigt. Kassaflödet blir därmed ett viktigt verktyg inom företaget 
för hur de ska handla för att tillmötesgå sina ägare som ser på företaget ur ett aktieägarperspektiv.  
 
För de långsiktiga företagen visade det sig att ägarna tyckte det var viktigt att vara framgångsrikt 
genom investeringar i nya marknader, kassaflöde och resultat. De kortsiktiga var mer ensidigt 
fokuserade på lönsamhet över korta perioder. För merparten av de kortsiktiga företagen var det 
även viktigt att tillmötesgå de externa intressenterna, vilket är indikatorer på kortsiktighet.  
 
När det gäller de långsiktiga företagens fokus på kassaflödet tolkar vi det som att företagen 
arbetar mer aktivt med flödesanalysen i verksamheten vilket ger en högre grad av integration. 
Fokuseringen kan vara ett tecken på deras önska om att utvecklas på lång sikt eftersom ett bra 
kassflöde ger företagen möjlighet att satsa pengar på till exempel utveckling och investeringar i 
nya marknader.  
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Mätperioder flödesanalyser  
Genom de frågor vi ställde om hur ofta och med vilka mätperioder flödesanalyser upprättades kan 
vi konstatera att alla företag upprättar en sådan varje kvartal eller oftare. Detta kan synas lite 
kortsiktigt men vi är medvetna om att börsbolagen har krav på sig att lämna denna information 
kvartalsvis. Vi har samtidigt konstaterat att den vanligaste mätperioden är den lagen anger, det vill 
säga ett år. 

Investeringar 
Vi kan också konstatera att de flesta företagen prioriterar investeringar som ger en relativt snabb 
återbetalningstid, vilket vi anser stödjer det tidsperspektiv som är det vanligaste för företagen. 
Risken med ett sådant agerande är att företagen undviker långsiktiga investeringar som genererar 
dåligt kassaflöde under ett initialt skede men som sedan ger ett bra kassaflöde. För de två företag 
som var utmärkande gällande långsiktighet kan vi också konstatera att de hade ett längre 
tidsperspektiv på sina investeringar. Ett exempel är företag I som hade ett investeringsperspektiv 
på över 10 år 

Prestationsmått och belöning 
Det har visat sig att de kortsiktiga företagen har en större fokusering på prestationsmått som 
nyckeltal kring resultat och omsättning än de långsiktiga företagen som förutom resultat fokuserar 
på EVA och kassaflöde. Nilsson och Olves (2001) principförslag som vi diskuterade i 
teoriavsnittet visar hur styrning kan utformas beroende på hierarkisk nivå och övergripande 
strategi. Prestationsmåtten eller styrmåtten som Nilsson och Olve benämner det visar på 
tidsperspektivet visar hur företaget praktiskt agerar och ger därmed en indikator på lång- eller 
kortsiktighet. Företagen som vi har definierat som kortsiktiga fokuserar också på de styrmått som 
är kortsiktiga. 
 
Prestationsmått som är kortsiktiga kan leda till problem för företaget eftersom kortsiktig 
suboptimering omfattar nedskärningar och godtyckliga utgiftsökningar inom forskning och 
utveckling, underhåll etc. I de fall de prestationsmåtten är knutna till belöningar bör de i stället 
sträva efter att utbetalas för prestationer över en längre tidsperiod. När vi undersökte i vilken grad 
våra respondenter använder olika prestationsmått och vilka tidsperspektiv de använder visade det 
sig att inom både de kort- och långsiktiga företagen var års perspektivet dominerande. De kortare 
mätperioderna som återfanns i den långsikta gruppen var på mått som i sig är långsiktiga till 
exempel. EVA. Däremot var de kortsiktiga mätperioderna i den kortsiktiga gruppen på blandade 
mått. Vi ser att de långsiktiga företagen har belöningssystem som stödjer långsiktighet, däremot 
hittar vi inget belägg för att de kortsiktiga företagen valt kortsiktiga mått.  

Budget/Planering 
Budget, planering och utvärdering är en viktig aspekt i ekonomistyrningen avseende kort och lång 
sikt. Det gäller inte bara i budgeterings sammanhang utan i all planering och uppföljning av 
verksamheten. Vi har fått fram att samtliga företag arbetar med någon form av budgetering. Vi 
kan se att budget upprättas årsvis med revidering per kvartal och uppföljning per månad. När 
budgeten bryts ner eller upprättas separat per område till exempel marknad, resultat, kan vi 
konstatera att de kortsiktiga företagen gör dessa allmänt tätare än vad de långsiktiga gör.  
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6.2.2 Indikatorer som visar på integrering av flödesanalyser i verksamheten 

Val av metod  
Med tanke på att Adolphson (1999) hävdar att den direkta metoden kan användas som intern 
beslutsinformation var det intressant att ta reda på vilken metod som används. Vi kan konstatera 
att den metod som används för upprättandet är den indirekta då endast en av dem som svarat på 
denna fråga angivit att de använder sig av den direkta metoden. Möjlighet till ökad integration av 
kassaflödesanalysen genom att använda den direkta metoden är det är därför bara företag C som 
har nyttjat.  

Medelsbegrepp 
Endast ett företag I. har använt sig av ett alternativt medelsbegrepp och då begreppet 
nettolåneskuld. Det visar på att de har tagit till sig de möjligheter som finns med analysen detta 
bör enligt oss vara ett tecken på att man integrerat analysen i verksamheten. Vilket vi får stöd för 
eftersom deras totala integrationsnivå är hög.  

Budget och prognoser över kassaflödet 
Samtliga långsiktiga företag gör budget och prognoser över kassaflödet, däremot är det bara 
hälften av de kortsiktiga som budgeterar kassaflödet. Detta visar på en högre grad av integration 
bland de långsikta företagen. 

Nivåer för användning 
Genom att i flertal frågor om flödesanalyserna undersöka på vilka nivåer förutom på koncernnivå 
som analysen används får vi en bra bild över hur väl integrerad den är i företaget. Vi kan 
konstatera att när det gäller belöning är användningen av mål för kassflödet på flera olika nivåer i 
företaget tecken på en hög integration. Bland de undersökta företagen var det endast företag J som 
hade belöningar knutna till kassaflödet. I övrigt kan vi sammanfatta att användningen av 
kassaflöde bland de kortsiktiga företagen låg på bolags och koncern nivå. Bland de långsiktiga 
användes kassaflödet mer utbrett även på de lägre nivåerna avdelning och grupp. Det ger ett högt 
integrationsvärde på de långsiktiga företagen.  

6.3 Bakgrundsfaktorer 
När vi analyserar vårt material utifrån bakgrundsfaktorerna kan vi konstatera att ägandeformen 
inte skiljer sig åt mellan grupperingarna. Vanligaste ägande formerna enligt våra respondenter är 
en mängd aktieägare små som stora eller ett institutionellt ägande. Två företag har ett utländskt 
ägande. Alla företag utom ett tror att de kommer att behålla samma ägarstruktur de närmaste tio 
åren, det företag som tror på ett förändrat ägande tror att detta kommer om 10 år. Vi kan också 
konstatera att oavsett vilket tidsperspektiv eller grad av integration som företagen har så sitter 
koncernledningen ungefär lika länge. Övervägande tid är sex till åtta år. 
 
När vi tittar på företagens ålder i förhållande till våra indikatorer kan vi konstatera att de 
långsiktiga företagen som också har en hög grad av integration är äldre än de mer kortsiktiga med 
låg integrationsnivå.  
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Utifrån bakgrundsfaktorn företagets ålder har vi funderat på varför de äldre företagen också har en 
högre grad av integration än de yngre företagen. Vi anser att de kan bero på att de äldre företagen 
har haft möjlighet att utveckla och ta till sig de möjligheter som ett integrerat användande av 
analysen kan ge. Lite märkligt är det att de yngre företagen inte tar till sig möjligheterna med en 
hög grad av integration av flödesanalyserna då de yngre företagen borde ha ett större behov av 
fokus på sitt flöde av kapital. Det är lättare att överleva ett dåligt resultat än att stå utan pengar för 
att betala företagets kostnader. 
 
När vi tittar närmare på vad som är branschkännetecknande i de olika grupperingarna kan vi 
tydligt se att de kortsiktiga företagen placerar sig inom två områden av branschegenskaper. 
Antingen drivs branschen av teknik eller så finns det en snabb förändringstakt i företagen. 
Däremot vad det gäller de långsiktiga företagen som vi har konstaterat är äldre är det lite mer 
blandat vilka kännetecken som finns för deras branscher.  
 
Som vi var inne på är det lite märkligt att de yngre och teknik- och förändringsdrivna företagen 
inte mer har tagit till sig användandet av kassaflöden. Deras behov av att säkerställa likvida medel 
borde vara högt. De har behov av att skapa förutsättningar för finansiering på lång och kortsikt 
och även behov av att skapa sig möjligheter att investera i de affärsmöjligheter som den höga 
förändringstakten inom den teknikdrivna branschen skapar. Orsaken till det här agerandet har vi 
inte undersökt men vi ser att det kan bero på minst två saker. Det första vi tänker på är att det kan 
vara svårt för de här företagen att rekrytera erfaren personal och ledning med kompetens inom 
kassaflödesteknik och dess möjligheter. Kompetens inom flödesbaserad redovisning är dock ett 
område som nyutbildad personal borde ha med sig i större utsträckning nu än tidigare. Detta 
eftersom området har kommit mer i fokus under den senaste tiden. Den andra orsaken blir därför 
att högskolor/universitet inte har anammat området tillräckligt i sin undervisning. 
Aktiemarknaden kanske helt enkelt ligger steget före och har krav som inte utbildningsväsendet 
har fångat upp.  

6.4 Slutsatser 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det finns samband mellan användningen av 
kassaflödesanalysen hos företag och det tidsperspektiv som styr företagets agerande och 
målsättningar. För att uppnå det syftet har vi genomfört vår undersökning beskrivet i den här 
uppsatsen. Vi är medvetna om att detta är en begränsad undersökning som med mer tid kan ge en 
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ännu djupare kunskap och även andra infallsvinklar på resultatet. Trots det anser vi att vårt 
resultat ger en tillräckligt stark indikation på ett förhållande som är intressant. 
 
Det vi har observerat i undersökningen är att de flesta företagen är relativt kortsiktiga och med en 
låg grad av integration av kassaflödesanalysen. Vi har även konstaterat att företagen kan delas in i 
två grupper där den ena är kortsiktig i sitt agerande med en låg integration av kassaflödesanalysen 
och den andra är mer långsiktig med en högre grad av integration. För samtliga företag kan vi 
konstatera att de långsiktiga företagen är äldre än de mer kortsiktiga. Varför det är så är av 
intresse att studera närmare.  
 
Noterbart är att de branscher som kännetecknas av en kortsiktighet är de som drivs av teknik eller 
en snabb förändringstakt, dessa företag har inte tagit till sig de möjligheter som en god kontroll 
över flödet av kapital kan ge. I sådana branscher är det viktigt med god kontroll över 
verksamheten och det märks eftersom vi kan konstatera att samtliga gör budget i någon form. Vi 
ser även att de kortsiktiga företagen gör budget med tätare intervall. Däremot kan vi se att det är 
bara hälften av de kortsiktiga företagen som gör prognoser för kassaflödet. Vi anser att det är ett 
område som är intressant för fler att prognostisera, detta för att få en bättre överblick över 
kapitalflödet och behovet av finansiering i framtiden.  
 
Vi har resonerat kring att orsakerna till den låga integrationen kan vara beroende av kompetens 
och erfarenhet hos företagets personal och ledning. Vi knöt även resonemanget till innehållet i 
utbildningar för ekonomer. Vår allmänna tolkning är att det krävs mer tankearbete i företagen för 
att etablera ett integrerat användande av kassaflödesanalysen, detta eftersom det inte finns färdiga 
lösningar för hur det ska se ut. Företagens prioritering av resurser och tid till detta område blir 
därför eftersatt eftersom många företag, framförallt de yngre företagen, är så upptagna med att 
expandera och anpassa sig efter förändringar att de helt enkelt inte hinner med att etablera ett mer 
integrerat användande. Den prioriteringen är kortsiktig vilket stödjer det att kortsiktiga företag 
inte har ett integrerat användande av kassaflödesanalysen. Exempelvis har vi konstaterat att det är 
få företag som väljer andra medelsbegrepp än de traditionella eller för att ta ett annat exempel, 
använder sig av den direkta metoden för upprättandet av analysen. En tanke som har slagit oss är 
om ett bättre basutbud i affärssystemen med stöd för ett mer integrerat användande kan vara till 
nytta, detta är något som kan vara intressant att studera vidare.  
 
Något förvånande var att de långsiktiga företagen har valt att använda sig av den något 
kortsiktigare modellen att genomföra en traditionell indelning av kassaflödesanalysen. Det visar 
sig att de här företagen är samtidigt de äldre vilket vi tolkar som att valet av modell görs av 
tradition. När det gäller medelsbegrepp är det intressant att se att det mest framträdande 
kortsiktiga företaget använder rörelsekapital som medelsbegrepp samtidigt som det mest 
långsiktiga företaget använder nettolåneskuld som medelsbegrepp. Deras olika val stödjer de 
indikatorer på kort- respektive långsiktighet som är definierade. Vi kan vidare konstatera att själva 
användningen av kassaflöde bland de kortsiktiga företagen, i en hierarkisk struktur låg på bolags 
och koncern nivå. Bland de långsiktiga användes kassaflödet mer utbrett inom företaget och även 
på de lägre nivåerna avdelning och grupp.  
 
Även i annat agerande skiljer det en hel del i det fokus på kort- och långsiktiga som företagen har 
i sitt agerande. Vi ser detta bland annat vad det gäller sådant som investeringar och val av mätetal 
och grund för belöningar. Vi kan se att de långsiktiga företagen har ett längre perspektiv på sina 
investeringar medan de kortsiktiga har ett tydligt krav på en snabb återbetalning. Risken med ett 
sådant agerande är att företagen undviker långsiktiga investeringar som genererar dåligt 
kassaflöde under ett initialt skede för att sedan ge ett ökat kassaflöde. Mätetalen är också 
kortsiktigare hos de sistnämnda även den tid som utgör grunder för belöningen. Vi ser att de 
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långsiktiga företagen har belöningssystem som stödjer långsiktighet, däremot hittar vi inget 
belägg för att de kortsiktiga företagen valt kortsiktiga mått. Vi hade förväntat oss att hitta ett antal 
företag som använde belöningssystem baserade på kassaflödet, dock fann vi detta endast hos ett 
företag. Det var framför allt bland långsiktiga företag vi antog att det skulle vara vanligt men så 
var det inte, orsaken är inte klarlagd i den här undersökningen. En tanke på orsak är att det finns 
en risk med att belöna endast på kassaflödet i sig. Kassaflödet är en parameter av flera och även 
om kassflödet är viktigt för företaget vet vi att det finns tillfällen då till exempel en stor 
investering kan påverka flödet negativt. Integrerat användande verkar gynna långsiktighet och det 
bör därför gälla även när belöningssystemen ska byggas upp. Resonemanget baserar vi på 
teorierna om belöningssystemet samt att ett av våra långsiktiga företag svarade att de har en 
belöningsmodell som baserade sig på kassaflödet som en av flera parametrar.  
 
Den fråga vi ställde oss i problemdiskussionen var hur företagen använder kassaflödesanalysen i 
förhållande till det tidsperspektiv som styr företagets agerande och målsättningar. Vi har i 
undersökningen konstaterat att användandet av kassaflödesanalysen är olika beroende på 
företagets gällande tidsperspektiv. Resultatet visar att om företagen har fokus på 
kassaflödesanalysen, en hög integration, leder det nödvändigtvis inte till kortsiktighet. Det är en 
aning förvånande, vår problematisering antydde att en ökad användning av kassaflödesanalysen 
hängde ihop med kortsiktighet. Vi har i analysen sett att det inte är så. Genom vår undersökning 
fann vi att koordinaten 2,2 var den dominerande, vilket indikerar att kortsiktiga företag har en låg 
integration av kassaflödesanalysen. När vi sedan delar upp resultatet i kort- respektive långsiktiga 
företag finner vi att av de företag som är långsiktiga i sitt agerande också har en högre grad av 
integration av analysen i sin verksamhet. Ett intressant resultat som tyder på att det borde vara en 
fördel att öka integrationen av kassaflödesanalysen i verksamheten.  
 
När det gäller de långsiktiga företagens högre integration av kassaflödet tolkar vi det som att 
företagen arbetar mer aktivt med flödesanalysen i verksamheten. Detta mer aktiva förhållningssätt 
skapar möjligheter att i tidigare skede göra de förändringar som situationen kräver. Det aktiva 
förhållningssättet uppnår man genom kortare tidsperioder för mätning och kontroll av kassaflödet 
vilket göra att företagen blir mer noggranna eftersom de följer upp flödet av likvida medel 
löpande under året. Det innebär att de inte agerar utifrån historisk data baserad på ett års 
perspektiv utan kan agera utifrån ett kortare tidsperspektiv. Ett ökat fokus på kassaflödet och 
kortare uppföljningsperspektiv anser vi vara ett tecken på deras önskan att utvecklas på lång sikt. 
Vi anser sammanfattningsvis att denna analys visar på samband mellan användandet av 
kassaflödesanalysen och det tidsperspektiv som styr företagets agerande, vilket var målet hitta 
kunskap om i denna undersökning. 

6.5 Reflektioner  
Det har varit en intressant och lärorik tid att arbeta med denna uppsats och det har givit oss 
kunskap att ta med oss till andra sammanhang. Vi har haft ett stort utbyte av våra diskussioner 
som har lett fram till de modeller som vi har använt. Modellerna i sin tur har verkligen varit till 
hjälp i vårt arbete. Det har också varit kul med alla positiva respondenter som varit öppna för en 
vidare diskussion vid behov, tack för att ni tog er tid. I en annan situation hade det varit enkelt att 
vidareutveckla ämnet med ett antal intervjuer med de här personerna.   
 
Några praktiska detaljer som man bör ta med sig är bland annat att planera vid vilken tid på året 
man genomför sin undersökning, till exempel är många företag vid kvartalsskiften upptagna med 
bokslutsarbete. Ett annat exempel är att enkäter bör vara möjliga att låsa exempelvis genom 
användandet av webbenkäter för att minska risken för felaktiga svar. Vi har också sett att man 
aldrig kan vara nog tydlig i sin frågeformulering.  
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6.6 Förslag till vidare forskning 
Vi tycker att det resultat vi har fått fram är så pass intressant att det är värt att fördjupa sig i ämnet 
ytterligare. Det vi tycker bör göras är en bredare undersökning som kan innefatta fler respondenter 
med ett antal djupfallstudier. I kombination med detta är det även lämpligt att göra en fördjupning 
i ämnesområdet. Ett exempel kan vara genom att gå djupare in i definitionen av lång- och 
kortsiktighet som är ett komplext område, ett annat område är hur användandet av flödesanalyser 
skiljer sig åt mellan olika branscher och företag inom dessa branscher.  
 
Vi anser det också intressant att studera orsakerna till varför flera kortsiktiga företag inte har en 
högre integration av flödesanalysen i sin verksamhet än det vi har observerat. Intressant att 
undersöka är även om högskolor/universitet inte har anammat området tillräckligt i sin 
undervisning? På samma sätt är det intressant att studera om aktiemarknaden helt enkelt ligger 
steget före både företag, högskolor och universitet och har krav och önskemål som inte företagen 
har fångat upp.  
 
Det är även intressant att studera närmare hur de företag som har en hög grad av integration har 
lyckats nå denna nivå. Intressant att se är om det går att förenkla och standardisera ett sådant 
införande så att det går att på ett smidigt sätt går att integrera i flera företag. 
 

63 



Kassaflödesanalyser 
Henrik Andersson  
Ulrik Karlsson 

Källförteckning 
Adolphson, J, 1999, Kassaflödesanalys styrning-redovisning-analys, Malmö: Liber Ekonomi 
Andrén, N, Eriksson T, Hansson, S, 2003, Finansiering, Malmö: Liber Ekonomi 
Andersen, I, 1998, Den uppenbara verkligheten, Lund: Studentlitteratur 
Anthony, R, 1965, Planning and Controllsystems: A framework for analysis. Division of 

Research, Harvard Gradueate School of Business, Boston  
Arvidsson, P, 2004, ”Styrning med belöningsystem”, Controllerhandboken utgåva 8, sid 135-171, 

Uppsala: Författarna och Industrilitteratur 
Ax, C, Johansson, C, Kullvén, H, 2002, Den nya ekonomistyrningen 2 upplagan, Liber Ekonomi  
Backman, J, 1998, Rapporter och uppsatser, Lund, Studentliteratur 
Bengtsson, L, Skärvald, P-H, 2004, ”Strategisk planering”, Controllerhandboken utgåva 8, sid 

199-234, Uppsala: Författarna och Industrilitteratur 
Bryman, A, 1997, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskapligforskning, Lund: Studentlitteratur 
Carlsson, M, 2001, Att arbeta med företagsanalys, Malmö: Liber  
Charpentier, C & Samuelson, Lars A, 1999, Effekter av en sjukvårdsreform - En analys av 

Stockholmsmodellen, Nerenius & Santérus 
Denscombe, M, 2000, Forskningshandboken, Lund: Studentlitteratur 
Emmanuel, C, Otley, D, Merchant, K, Accounting for management control, Thomson Learning 

2004 
Falkman, P, 2000, Kassaflödesredovisning, Lund: Studentlitteratur  
Gröjer, J-E, 2002, Grundläggande redovisningsteori, Lund: Studentlitteratur 
Hopwood, A.G, 1974, Accounting and human behaviour, Prentice-Hall 
Horngren, C.T., 1981, Introduction to Management accounting, 5 th Edn Prentice-Hall  
Kaplan, R & Atkinsson, A, 1998, Advanced Management Accounting, Prentice-Hall 
Kvale, S, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, , Lund: Studentlitteratur  
Lawler, E.E. III., 1973, Motivation in Work Organisations, Wadsworth 
Moore,C.L., Jaedicke, R.K., 1980, Managerial Accounting, 5th Edn. South-western  
Nilsson, S, 2002, Redovisningens normer och normbildare, Lund: Studentlitteratur  
Nilson H, Isaksson A, Martikainen T, 2002, Företagsvärdering med fundamental analys, Lund 

Studentliteratur 
Olsson, O, Falkman P, Pauli, S, 1995, Betalningsflödesrapportering – om konsten att rapportera 

fakta i redovisningen, Stockholm Nerenius förlag 
Olve, N-G, Petri C-J, 2004, ”Balanced Scorecard- styrning med fokus på strategierna”, 

Controllerhandboken utgåva 8, sid 291-304, Uppsala: Författarna och Industrilitteratur 
Patel, R, Davidsson, B, 1994, Forskningsmetodikensgrunder, Lund: Studentlitteratur 
Rappaport, A, 1998, Creating Shareholder Value, 2:a utg, Free Press 
Samuelson, L, A, 2004,”Ekonomistyrning - en översikt”, Controllerhandboken, utgåva 8, sid 21-

58, Industrilitteratur  
Segelod, E, 2004, ”Styrning och kalkylering av anläggningstillgångar”, Controllerhandboken 

utgåva 8, sid 385-426, Uppsala: Författarna och Industrilitteratur 
Simon, H et al, 1954, Centralization versus Decentralizations in the Controller´s Department. 

Controllship Foundation 
Svenning, C, 1997. Metodboken, Lund: Lorentz förlag. (2:a upplagan) 
Höglund, O, 2003, Sveriges Rikes Lag, Hundratjugofjärde upplagan, Nordstedts Juridik  
Wallén, G, 1993, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur 
 

64 



Kassaflödesanalyser 
Henrik Andersson  
Ulrik Karlsson 

 
Övrigt 
Ahlbom, H, 2004-01-21, ”Finansgeni varnar för FoU-slakten”, Ny teknik 
Brodin, B, 2001-05-13, ”Tunga företags ekonomer varnar för amerikaniseringen: Ny ägarbild ger 

skadlig kortsiktighet”, Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter – ekonomi, 1998-08-05, Spådomar styr börskurser  
Ittner, C D, & Lacker D F, 1998, “Innovations in performance Measurment: Trends and Research 

Implications”, Journal of Management Accounting Reserch 
McClearn, M, 2004-10-25, Cash flow shell games 
Malm, C, 2003-03-18, ”Kortsiktig sifferhysteri styr bonusprogrammen”, Dagens Nyheter 
Nachmenson-Ekwall, S, 2002-02-22, ”Så fixade ABB-chefen sin bonus”  
Nilsson, F och Olve, N-G, 2001, “Control systems in multibusiness companies: From 

performance management to strategic management”, European Management journal 
Sjögren, H, 2003-01-21 ”Långsiktighet på väg att ersätta kvartalskapitalism”, Svenska Dagbladet 
Tapper, G 2005-04-09, ”Sören Gyll går till attack”, Dagens Industri 

65 



Kassaflödesanalyser 
Henrik Andersson  
Ulrik Karlsson 

Bilaga A Enkät till respondenter 
 

Företag:  
Namn:  

Titel:  
 Ja Nej 
Önskar ni vara anonyma i vår 
rapport 

  

 
Bakgrunds frågor 
 

1. Hur gammal är er organisation? 
 

Mellan 1-5år  
Mellan 6-10 år  
Mellan 11-15 år  

Mellan 16-25 år  
Äldre än 26 år  
 

2. Vad anser du är det som kännetecknar den bransch ert företag är verksam inom? 
(Endast ett val) 

 
Innovativ bransch  
Bas industri  
Teknik driven  

Stabil  
Snabb förändringstakt  

 
3. Hur ser den dominerande aktieägarstrukturen ut i ert företag? (Endast ett val) 

 
Familjeägt  
Fåtal ägare arbetande i bolaget  
En mängd aktieägare små som stora  
Stort institutionellt ägande  
Utländskt ägande  
Ange land:_____________  
Risk kapitalägare  
Vid behov ange annat:_____________  
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4. Hur ser den dominerande aktieägarstrukturen ut i ert företag inom 1, 5 eller 10 år? 
 1 år 5 år 10 år 

Familjeägt    
Fåtal ägare arbetande i bolaget    
En mängd aktieägare små som stora    
Stort institutionellt ägande    
Utländskt ägande    
Ange land:_____________    
Risk kapitalägare    
Vid behov ange annat:__________    
 

5. Hur länge sitter i genomsnitt en koncernledning i ert företag? 
  

Mellan 1-2 år  
Mellan 3-5 år  
Mellan 6-8 år  
Längre tid än 8 år  

 
Belöningssystem 
 

6. Ange för vilka grupper ni använder någon form av belöningssystem baserat på 
följande mått.  
 

 Vem belönas 
 All 

personal 
All personal 

inom en 
grupp 

Mellan 
chefer 

Bolags VD Koncern 
VD 

Räntabilitet      
Soliditet      
Resultat      
Marginal      
Täckningsbidrag      
Kassaflöde      
EVA (Economic Value 
Added) 

     

Omsättning      
Produktivitet      
Kundnöjdhet      
Kvalité      
Marknadsandel      
Strategibaserade mättal      
Annat:________      
Använder ej 
belöningssystem 
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7. På vilken organisatorisk nivå mäts prestationen för att få en belöning baserat på 
något av följande mått? 

  
 Avdelning Division Bolag Koncern 

Räntabilitet     
Soliditet     
Resultat     
Marginal     
Täckningsbidrag     
Kassaflöde     
EVA (Economic Value 
Added) 

    

Omsättning     
Produktivitet     
Kundnöjdhet     
Kvalité     
Marknadsandel     
Strategibaserade mättal     
Annat:________     
Använder ej 
belöningssystem 

    

 
 
8. För att få en belöning, mäts prestationen under en viss tidsperiod. Ange vilket 

tidsperspektiv som är det mest dominerande inom företaget för belöning baserat på 
följande mått.  

 
 Månatligen Kvartalsvis Halvårsvis Årsvis Längre än 

ett år 
Räntabilitet      
Soliditet      
Resultat      
Marginal      
Täckningsbidrag      
Kassaflöde      
EVA (Economic Value Added)      
Omsättning      
Produktivitet      
Kundnöjdhet      
Kvalité      
Marknadsandel      
Strategibaserade mättal      
Annat:________      
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Lönsamhet 
 

9. Hur pass viktigt är det för företagets ägare att företaget är framgångsrikt vad gäller 
nedanstående faktorer? 

 
Rangordna från 1 som mest viktigt, högre tal blir mindre viktigt. Blank ruta betyder ej 
tillämpbart i ert företag.  
 
Investeringar i forskning och 
utveckling  

     

Miljöansvar      
Lönsamhet per kvartal      
Lönsamhet per år      
Kassaflöde per kvartal      
Kassaflöde per år      
Personalutveckling      
Investeringar i 
produktionsutrustning 

     

Investera i nya framtida 
marknader 

     

 
 

10. Vilka mått/nyckeltal lämnas regelbundet till ägare? Rangordna inbördes de 
mått/nyckeltal ni lämnar till ägarna efter hur viktiga ägarna anser att dessa mått är 
enligt din uppfattning. 
 
Rangordna från 1 som mest viktigt, högre tal blir mindre viktigt. Blank ruta betyder 
att mått/nyckeltal inte lämnas.  
 

 Rangordna 
  

Räntabilitet  
Soliditet  
Resultat  
Produktivitet  
Effektivitet  
Kassaflöde  
EVA (Economic Value Added)  
Omsättning  
Kundnöjdhet  
Kvalité  
Strategibaserade mättal  
Marknadsandel  
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11. Ange hur ofta i förekommande fall dessa mått/nyckeltal regelbundet lämnas till 
ägarna. 

 
 Månad Kvartal Halvår År 
     

Räntabilitet     
Soliditet     
Resultat     
Produktivitet     
Effektivitet     
Kassaflöde     
EVA (Economic Value Added)     
Omsättning     
Kundnöjdhet     
Kvalité     
Strategibaserade mättal     
Marknadsandel     
 
 

12. Ange vilket tidsperspektiv som är det mest dominerande inom företaget för 
resultatuppföljning avseende följande mått.  

 
Finansiella t.ex. räntabilitet, marginal osv. Icke finansiella t.ex. kvalité, marknadsandelar osv. 

 Månatligen Kvartalsvis Halvårsvis Årsvis Längre än 
ett år 

Finansiella mått      
Icke finansiella      
Kassaflöde       
 
 

13. Ange vilka chefer som har ansvar för nedanstående mått.  
 

 Chefsnivåer  
 

 Grupp Avdelning Bolag Koncern 
Räntabilitet     
Resultat     
Marginal     
Täckningsbidrag     
Kassaflöde     
Kostnader     
Kundnöjdhet     
Kvalité     
Marknadsandel     
Annat:________     
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Planering /Budget 
 

14. Ange hur ofta något av följande genomförs: upprättande av budget/prognos, 
revideringar av budget/prognos samt uppföljning av faktiskt utfall mot 
budget/prognos.  

 
 Månad Kvartal Halvår År Över längre 

period än ett år 
Budget      
Revideringar      
Uppföljning mot 
faktiskt utfall 

     

 
 

15. Görs budget/prognoser (separat eller som del av övergripande budget) inom något 
av följande områden, ange för varje område med vilket intervall budgeten 
upprättas?  
 

 JA NEJ  
Månatlig 

 
Kvartalsvis 

 
Halvårsvis 

 
Årsvis 

Längre än ett 
år 

Resultat        
Marknad        
Produktion        
Kassaflöde        
Försäljning        
Likviditet        
Kostnad        

 
Investeringar 

 
16. Rangordna följande kriterier för en investering i hur viktiga ert företag anser de är. 
 
Rangordna samtliga alternativ från 1 som mest viktigt, högre tal blir mindre viktigt.  
 

Hög potentiell avkastning om mer än 5 år  
Hög potentiell avkastning om 5 år  
Hög potentiell avkastning om 3 år  
Hög potentiell avkastning inom mindre än 
3 år 

 

Något lägre avkastning men under en 
längre period 

 

Annat:__________  
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Flödesanalyser 
 

17. a.  Ange den variant av flödesanalys ert företag valt och med samma kryss anger du 
även vilken metod ni använder för upprättandet av flödesanalysen. 
 
Ange därefter på vilka nivåer den variant ni har valt bryts ned i företaget 
 

 
Variant 

Metod Nivå 
Traditionell* Sektorsindelning** Avdelning Bolag Koncern 

Kassaflödesanalys      
Finansieringsanalys      
*Traditionell indelning i tillförda och använda medel, **Sektorsindelning fokuserar på verksamheterna drift, 
investering och finansiering 
 

b. Ge en motivering till ert val av analysmodell och den indelning ni har valt att göra 
av analysen 

 
Motivering: 

 

 
18. a. Flödesanalysen kan upprättas enligt två olika huvudprinciper ange den princip ert 

företag valt samt en motivering om varför ni valt just denna.  
 
Direkt metod  
Indirekt metod  

 
b. Ge en motivering till den princip ni valt 

 
Motivering: 

 

 
 

19. Hur ofta upprättas flödesanalyser och på vilka nivåer inom företaget 
 

 Månadsvis  Kvartalsvis Halvårsvis Årsvis 
Avdelning     
Bolag     
Koncern     
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20. Använder ni några andra mätperioder för flödesanalysen än den period som lagen 

anger? Om ja ange vilka mätperioder som används 
 
 Månad Kvartal Halvår Längre än ett år 

Mätperiod     
 
21. a. Flödesanalysen kan fokusera på olika medelsbegrepp det vill säga den förändring 

analysen utmynnar i. Ange nedan vilket begrepp ni har valt. 
 
Likvida medel  
Rörelsekapital  
Nettolåneskuld  
 
Annat:__________ 

 

 
b. Beskriv hur ert företag analyserar resultatet av era flödesanalyser 

 
Beskrivning: 

 

 
22. Anser du att flödesanalysen används som ett verktyg för er verksamhetsstyrning? 

 
Ja Nej 

  
 

23. a. Finns det uppsatta mål inom företaget som är knutna till flödesanalysen och dess 
resultat? (Exempelvis som att kassaflödet från verksamheten nästa period ska vara 
dubbelt så stort som nuvarande period) 

 
Ja Nej 

  
 

b. Om sådana mål finns inom företaget ge något exempel på dessa 
 
Beskrivning: 
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24. a. Använder ni nyckeltal baserade på kassaflödet 

Ja Nej 
  

 
b. Om sådan nyckeltal finns ge något exempel 

 
Beskrivning: 

 

 
25. Ange i vilka fall flödesanalysen används som ett beslutsunderlag i ert företag. Ange 

även om ni använder ett diskonterat framtida kassaflöde över mer än ett år.  
 

 Används som 
beslutsunderlag 

Diskonterat framtida 
flöde 

  JA NEJ 
Investeringsbeslut    
Finansieringsbeslut    
Expansionsbeslut    
Företagsförvärv    
Emissions beslut    
Avyttring av verksamheter    
Annat:__________    
Används ej    

 
b. Eventuell kommentar 

 
Kommentar: 

 

 
26. a. Används flödesanalyser som ett prognosinstrument? 

 
Ja Nej 

  
 

b. Om ja ge exempel på till vad (Ett exempel skulle kunna vara för at se vilket 
finansieringsbehov som finns) 

 
Beskrivning: 
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27. Rangordna alternativen på vilken nivå ni anser att den största nyttan samt vart ni 

anser den största utvecklings potentialen för flödesanalysen finns finns. Vi avser 
användandet inom respektive nivå.  
 
Rangordna från 1 som största nyttan/potential, högre tal innebär mindre 
nytta/potential. Blank ruta betyder ej tillämpbart. 

 
 Största 

nyttan  
Utvecklings 

potential 
Externa intressenter   
Koncern   
Bolag   
Avdelningsnivå   
Produktnivå   
Annat:__________   
Lagkravet   

 
28. I vilken grad tror du att externa intressenter använder flödesanalysen som 

utgångspunkt för värdering av ert företag?  
 
Liten     Stor 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 

29. a. I vilken grad anser du att ni aktivt handlar för att tillmötesgå dessa intressenter 
 
Liten     Stor 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 

b. Kan du ge några exempel på detta handlande kopplat till resultat av 
flödesanalysen  

 
Exempel: 
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Bilaga B Frågemodell för tolkning av enkätsvar 
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Inledande fråga
Vad vi vill 
veta Nivå 1

Axel som 
påverkas

Vilken av följande faktorer är 
viktiga för företaget

Investeringar i forskning och 
utveckling x 6, Y-1

Miljöansvar x 6, Y -1

Lönsamhet per kvartal x 1, Y -1

Lönsamhet per år x 3, Y -1

Kassaflöde per kvartal x 1,y5

Kassaflöde per år
x2,y2

 Y lite beroende 
på rangordning

Vid KFA som 2:a  använd det men 
minska Y med 1

Personalutveckling x4, Y -1

Investeringar i 
produktionsutrustning x4-5, Y -1

Investera i nya framtida 
marknader x6

Inledande fråga
Vad vi vill 
veta Nivå 1

Axel som 
påverkas

Vilken information lämnas till 
ägarna och hur ofta. 
Rangordnat Räntabilitet

Räntabilitet, x, Y -
1

Resultat Resultat, x, Y -1

Produktivitet
Produktivitet, x, Y -
1

Främre kvartil
Månad x0
Kvartal x1
Halvår x2
År x3

Hur ofta

Effektivetet
Effektivetet, x, Y -
1

Botre kvartil
Månad x6
Kvartal x5
Halvår x4
År x3

Kassaflöde Kassaflöde, x,y

Månad y6
Kvartal y5
Halvår y4
År y0

Kundnöjdhet
Kundnöjdhet, x, Y -
1

Vid KFA som 2:a  
använd det men minska 
Y med 1

Kvalité Kvalité X, Y -1

Marknadsandelar
Marknadsandelar, 
x, Y -1

Inledande fråga Nivå 1
Följd 
fråga Axel som påverkas

1. Ange vilket tidsperspektiv 
som är det mest dominerande 
inom företaget för 
resultatuppföljning avseende 
följande mått. Finansiella Finansiella

A
Månad x0, Y -1
Kartal x1, Y -1
Halvår X2, Y -1
År X3, Y -1
Längre än ett år X4, Y -1

Icke 
finansiella Hur ofta Icke finansiella

B
Botre kvartil
Månad x6, Y -1
Kvartal x5, Y -1
Halvår x4, Y -1
År x3, Y -1

Kassaflöde Kassaflöde

C.
Månad x0, y6
Kartal x1, y5
Halvår X2, y4
År X3, y0
Längre än ett år X6 y6

Inledande fråga Nivå 1 Följd fråga Axel som påverkas

Vilka chefer ansvarar för olika 
mått

Finns det 
ansvar för 
kassaflödet Ja

Vilken nivå 
av chefer

Grupp Y6, X -1 
Avdelning Y5, X -1 
Bolag Y3, X -1 
Koncern Y2, X -1 

Vi har tagit det som ger 
"bästa" värdet

Nej X påverkan enligt fråga 9

9

10-11

12 
a,b,c

13
a,b,c,d
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Inledande fråga Nivå 1
Axel som 
påverkas

Hur ofta görs budget Månad X1, Y -1

Kvartal X1, Y -1

Halvår X2, Y -1

År X3, Y -1

Längre än ett år X5, Y -1

Inledande fråga Nivå 1
Axel som 
påverkas

Hur ofta revideras budgeten Månad X1, Y -1

Kvartal X1, Y -1

Halvår X2, Y -1

År X3, Y -1

Längre än ett år X4-5, Y -1

Inledande fråga Nivå 1
Axel som 
påverkas

Hur ofta följs budgeten upp Månad X1, Y -1

Kvartal X1, Y -1

Halvår X2, Y -1

År X3, Y -1

Längre än ett år X4-5, Y -1

Inledande fråga Nivå 1 Axel som påverkas

Inom vilka områden görs 
budget/prognoser

Görs 
budget/prog
nos för 
kassa flödet Ja Hur ofta

A
Månatligt Y5,X0
Kvartal Y5,X1
Halvår Y4,X2
År Y4,X4
Längre än ett år X5,Y5

Endast en av a ELLER b OCH c 
blir intressant övrig blir I,A

Nej

B
Resultat,Likviditet, Kostnad
Månatligt X0, Y-1
Kvartal X1, Y-1
Halvår X2, Y-1
År ,X3, Y-1
Längre än ett år X4, Y-1

C
Marknad, Produktion, Försäljning
Månatligt X1, Y-1
Kvartal X2, Y-1
Halvår X3, Y-1
År ,X4, Y-1
Längre än ett år X5, Y-1

14, a

14, b

14, c

15
a,b,c
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Inledande fråga
N

ivå 1
Axel som

 påverkas

Viktiga kriterier för en investering

H
ög potentiell avkastning om

 m
er än 

5 år
X

6, Y-1

H
ög potentiell avkastning om

 5 år
X

4, Y-1

H
ög potentiell avkastning om

 3 år
X

3, Y-1

H
ög potentiell avkastning inom

 
m

indre än 3 år
X

2, Y-1

N
ågot lägre avkastning m

en under en 
längre period

X
5, Y-1

A
nnat:__________

X
 beroende på svar

16
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Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 
påverkas

Axel som
 påverkas

Fråga för att hitta 
var på Y

H
ögre integration

Vilken variant av 
flödesanalys 
använder företaget?

Finansieringsanalys
x2, kortsiktighet

H
ur delas 

analysen upp
Traditionell

x, kortsiktighet
Finansieringsanalys:x1
Kassaflödesanalys: x3

På vilka nivåer i 
företaget delas 
rapporten upp

Avdelning y5. 
övrekvartil 

Kassaflödesanalys
x,4 långsiktighet

Sektor

x, långsiktighet
Finansieringsanalys:x3
Kassaflödesanalys: x5

Bolag y4. nedre del av 
övrekvartil

Koncern Y0. 
nedrekvartil 

Svar som
 påverkar nivån på 

X

17
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Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 påverkas
Följd fråga

Axel som
 

påverkas

H
ur ofta upprättas 

flödesanalyserna
M

ånatlig

Y övrekvartil 5
X

 främ
rekvartil 2 vid 

m
otsvarande 

prestationsm
ätning

På vilka nivåer 
upprättas 
analysen

Avdelning
Y övrekvartil 5

Kvartalsvis

Y  4 
X

  2 vid m
otsvarande 

prestationsm
ätning

Bolag
Y  4 

Årsvis
Y nedrekvartil 1 
X

 bortrekvartil 4 
Koncern

Y 1

Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 påverkas
Vad vi vill 
veta

N
ivå 1

Axel som
 påverkas

Används andra 
m

ätperioder än den 
lagen anger? O

m
 ja 

vilka
M

ånatlig
Y övrekvartil 4
X

 främ
rekvartil 1

Vilken 
m

etod 
används för 
att ta fram

 
flödesanaly
sen 

D
irekt

Y4 N
edrekvartil övredel

X
 -1

Kvartalsvis
Y övrekvartil 4 
X

 främ
rekvartil 2

Indirekt
Y0 nedrekvartil nedre del
X

-1

Längre tid 
en ett år

X
 övrekvartil 4 

Y bortrekvartil 5

Inget ifyllt = 
enligt lag

X
 övrekvartil 3 

Y bortrekvartil 0

19

20
18

81 



Kassaflödesanalyser 
Henrik Andersson  
Ulrik Karlsson 

Vad vi vill veta Nivå 1 Axel som påverkas

Vilket 
medelsbegrepp 
används Likvida medel X. 2 Y3

Rörelsekapital X. 3  Y2

Nettolåneskuld
Y  4
X  421
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Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 påverkas
Följd fråga

N
ivå 2

Finns det m
ål knutna 

till flödesanalysen
Ja

Y 4, X
-1

Används 
flödesanalysen för 
verksam

hetsstyrning
N

ej
Y  0, X

-1

Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 påverkas
Följd fråga

Axel som
 påverkas

Används nyckeltal 
baserade på 
flödesanalysen

Ja
Y 4, X

 -1
Exem

pel på nyckeltal
Ev X

. beroende på vilken typ av nyckeltal och om
 

de indikerar kort eller långsiktighet

N
ej

Y  0, X
 -1

Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 påverkas
Följd fråga

Axel som
 påverkas

Används 
Flödesanalysen som

 
ett besluts underlag

Ja
Y övrekvartil 4 tyder 
på m

ognad
D

iskonterat flöde används ej
X

 2

N
ej

Y  0, X
 -1

D
iskonterat flöde används

X
  6

Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 påverkas
Följd fråga

Axel som
 påverkas

Används 
Flödesanalysen som

 
ett prognosverktyg

Ja

Y övrekvartil 4 tyder 
på m

ognad
X

 -1
I vilket sam

m
anhang

Ev X
. beroende på vilken typ av sam

m
anhang och 

om
 de indikerar kort eller långsiktighet

N
ej

Y 0
X

-1

22 23

242526
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Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 påverkas
Följd fråga

N
ivå 2

Vem
 har den största 

nyttan av 
flödesanalysen

Externa

Y 2
X

 2 kan tyda på 
kortsiktighet pga av 
analytikerna

U
tvecklingspotential

Externa
Y 2 
X

 1

Koncern
Y 1
X

 -1
Koncern

Y 1
X

 -1

Bolag
Y 2
X

 -1
Bolag

Y 2
X

 -1

Avdelning
Y 4
X

 -1
Avdelning

Y 4
X

 -1

Produkt
Y 6
X

 -1
Produkt

Y 6
X

 -1

Annat
Y beroende på svar
X

 -1
Annat

Y beroende 
på svar
X

 -1

Endast lag kravet
Y0X

 -1
Endast lag kravet

Y0X
 -1

Vad vi vill veta
N

ivå 1
Axel som

 påverkas
Följd fråga

Axel som
 

påverkas

I vilken grad externa 
intressenter 
använder 
flödesanalysen för 
värdering av ert 
företag?

1
Y  1 
X

 -1

Aktivt handlande för att 
tillm

ötesgå dessa 
intresenter

X
. Vid högt 

handlande svar 
över 3 tyder det 
på en 
kortsiktighet. 
Använd skalan 
invertetat.
1-3 = y 2
4-6= y1
AKTIVT 
H

AN
D

LAN
D

E har 
vi tolkat som

 m
er 

integrerat

2
Y nedrekvartil 2
X

 -1

3
Y neutral 3
X

 -1

4
Y övrekvartil 4
X

 -1

5
Y övrekvartil 5
X

 -1

6
Y övrekvartil 6
X

 -1

27a
27b

28
29
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Bilaga C Analysmodellens grunddata 

Fråga y x y x y x y x y x y x y x y x y x y x y x
1
2
3
4
5

6,7,8 -1 4 -1 4 -1 2 -1 4 -1 4 -1 4 -1 2 -1 4 -1 4 4 2 -1 1
9 -1 3 N A -1 1 1 3 -1 1 2 2 -1 1 2 2 5 1 -1 4 -1 3

10, 11 -1 1 -1 0 -1 1 4 1 -1 1 -1 6 -1 1 I A -1 5 6 6 -1 6
12, A -1 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 3 -1 0 1 0 -1 0 -1 0 -1 1
12, B -1 5 N A -1 5 -1 3 -1 6 -1 3 -1 6 N A -1 6 -1 5 -1 5
12, C 1 5 N A 5 1 5 1 6 0 0 3 5 1 5 1 6 0 6 0 5 1
13, A I A N A 3 -1 I A I A I A N A I A I A I A 6 -1
13, B I A N A I A I A I A I A N A I A I A 5 -1 5 -1
13, C 3 -1 N A I A 3 -1 3 -1 I A N A 3 -1 I A I A 3 -1
13, D 2 -1 N A I A 2 -1 2 -1 2 -1 N A 2 -1 I A I A I A
14, A -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 1 -1 3
14, B -1 1 N A -1 1 -1 1 -1 1 N A -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
14, C -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
15, A 4 4 I A 5 0 4 4 5 0 4 4 N A I A I A 5 0 5 1
15, B I A -1 0 I A I A I A I A I A -1 0 -1 0 I A I A
15, C I A -1 1 I A I A I A I A I A -1 1 -1 1 I A I A

16 0 6 F S -1 3 -1 2 -1 2 -1 2 -1 5 -1 2 -1 6 -1 2 -1 2
17 4 5 0 3 0 3 0 5 0 5 0 3 0 5 0 5 0 1 5 3 4 3
18 0 -1 N A 4 -1 N A 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 N A 0 -1 I A
19 3 2 4 2 3 2 4 4 4 2 1 2 1 2 1 2 N A 5 2 4 2
20 4 2 0 3 0 3 0 3 4 2 0 3 0 3 4 2 0 3 0 3 0 3
21 F S F S* 3 2 N A 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 N A 3 2
22 4 -1 0 -1 0 -1 4 -1 4 1 0 -1 4 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1
23 4 -1 0 -1 0 -1 4 -1 0 -1 0 -1 4 -1 0 -1 4 -1 N A 0 -1
24 4 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 4 -1 0 -1 4 -1 4 -1 0 -1
25 4 6 0 -1 4 6 4 2 4 6 N A 4 2 4 2 4 6 4 6 4 6
26 4 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1

27, A 2 -1 N A 2 2 N A N A N A N A 2 2 1 -1 N A N A
27, B N A N A N A N A N A N A N A 1 -1 N A N A N A

28 5 -1 1 -1 2 -1 6 -1 3 -1 1 -1 4 -1 5 -1 N A N A N A
29 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 -1 1 2 -1 3 N A N A N A

a b c d e f g h i j k
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