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Sammanfattning 

 
 
 
 
 
Titel: Kassaflödesanalyser i börsnoterade företag 

 

Seminariedatum: 2003-01-15 
 

Ämne: Extern edovisning 
 
 

Författare: Pervan Samra 
 

Handledare: Per Magnus Andersson, Carl Hellberg 
 

Sökord: Årsredovisning, Kassaflödesanalys, finansieringsanalys, RR 
7 
 
 

Syfte: Syfte med uppsatsen är att analysera och beskriva hur 
svenska börsnoterade företag tillämpar RR 7 i sina 
kassaflödesanalyser och om jämförelse mellan dessa företag 
är möjliga.  
 

Genomförande: Genom att studera valda företags årsredovisningar har jag 
undersökt hur företag tillämpar RR 7 och vilka upplysningar 
de lämnar i kassaflödesanalyser och om jämförelse kan göras 
mellan dessa företag.  
  

Resultat: Granskning av kassaflödesanalyser visar att det är svårt att 
göra jämförelser mellan kassaflödesanalyser eftersom 
företagen väljer att följa RR 7 med de anpassningar som är 
nödvändiga med hänsyn till företagets verksamhet. 
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Förkortningar 
APB- Accounting Principles Board  
 
BFN- Bokföringsnämnden  

BFL- Bokföringslagen 
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IAS – International Accounting Standards 
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SFAS -Statements of Cash Flows 
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1. Inledning 

 

 

Det här inledande kapitlet presenterar min studie och dess bakgrund. Kapitlet 

börjar med en presentation av bakgrunden till studien, följt av en 

problemdiskussion som mynnar ut i ett antal frågeställningar och ett syfte.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 
Enligt (ÅRL) 2:1 är finansieringsanalys obligatorisk för börsnoterade företag. Den 

skall upprättas i syfte att tillfredställa externa intressenter med informationsbehov. 

Det har framförts kritik mot finansieringsanalys eftersom den utgör en summering 

av alla förändringar i balansräkningen utan att någon ny information om 

företagets likviditetssituation tillförs och att den därigenom endast ger en 

beskrivning av tillförda och använda medel utan vidare förklaring. 

Istället för begreppet finansieringsanalys har man övergått 1999 mot att använda 

begreppet kassaflödesanalys, såväl externt som internt. Det bekräftas genom den 

nya terminologien i Redovisningsrådet rekommendation nr. 7. De två dokument 

är inte helt identiska. Kassaflödesanalys omfattar till skillnad från 

finansieringsanalysen, information som bygger på faktiska in- utbetalningar (Rolf 

Rundfelt, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar (1993), sid.70).  

Tillkomsten av det nya begreppet kassaflödes analys har skapat problem vid 

jämförelse mellan företagens kassaflödesanalyser. 

 

Enligt jämförbarhetsprincipen bör olika företags räkenskaper, så långt så möjligt 

vara jämförbara med varandra. Kravet på jämförbarhet gäller inte bara i ett land 

eller inom samma bransch utan skall jämförelse kunna göra oavsett i vilken 

bransch eller i vilket land ett företag verkar. 

De omständigheterna som kan försvårar jämförbarheten inom landet är att det 

förekommer områden där regler om hur redovisningen skall ske saknas i svenska 

rekommendationer och uttalanden, då måste vägledningen hämtas i IASCs . Ifall 
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de också saknas kan man hämta vägledningen från andra länder, exempelvis 

England eller USA. Men de nationella redovisningsrekommendationer ger olika 

förslag på hur ekonomiska transaktioner och händelser skall redovisas 

(www.redovisningsradet.se). 

 
Vid granskning av årsredovisningar visade det sig att det är svårt att hitta två 

kassaflödesanalyser som är uppställda på samma sätt och som använder samma 

terminologi. Själva (RR 7, p.16) ger företagen ett fritt val att välja mellan den 

direkta eller indirekta metoden vid upprättande av kassaflödesanalysen. 

Redovisningsinformationen har blivit mer och mer komplicerad och detaljrik (P. 

Falkman, Kassaflödesredovisning (2000), sid.115-118) vilket innebär stora 

problem för de läsare av årsredovisningar som är tekniskt mindre kunniga för att 

tolka resultat och göra framtidsutsikter. 

Lösningen på problemet kan vi hitta i (RR 7, p.1). Där står att man kan genom att 

titta på företagets föregående kassaflöden bedöma företagets framtida 

intjäningsförmåga.  Den andra anledningen är att en kassaflödesanalys endast 

visar vilka in – utbetalningar som företag haft under den aktuella perioden och 

inte påverkas av skillnader i tillämpade redovisningsprinciper.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Kassaflödesanalysen skall ge informationen om företagets ekonomiska ställning 

till olika beslutsfattare. Informationen måste vara användbar. För att 

informationen skall vara användbar måste ett antal kvalitativa egenskaper 

uppfyllas. Dessa är begriplighet, relevans, tillförlighet och jämförbarhet. 

Informationen som presenteras i de finansiella rapporterna ska vara relevant, d. v. 

s att användaren måste begripa information. Bara relevant information skall tas i 

finansiella rapporter för att  kunna påverka användarens uppfattning om företag 

på ett korrekt sätt. Det finns en uppdelning av relevans som säger att  endast 

transaktioner som är väsentliga skall tas med i finansiella rapporter. 

Informationen i de finansiella rapporterna skall vara tillförlitlig, dvs. att 

användaren kan lita på informationen. Informationen är tillförlitlig om den 
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uppfyller kraven för korrekt bild, innebörd och form, neutralitet, försiktighet och 

fullständighet. Den information som presenteras i finansiella rapporter måste vara 

jämförbara mellan olika företag över tiden (Redovisningsrådet föreställningsram 

1995).  

 
År 1998 publicerade Redovisningsrådet en ny rekommendation, RR 7 för 

upprättande av kassaflödesanalysen. Syftet med den nya RR 7 är att verka för en 

ökad jämförbarhet över tiden och mellan företag både internationell och nationell. 

Den tidigare rekommendationen som användes i Sverige var FAR nr 10. 

Skillnaden mellan RR 7 och FAR 10 är uppställningsformen. FAR 10 använder 

sig av den traditionella uppställningsformen (tillförda medel och använda medel) 

medan RR 7 använder sig av sektorindelade uppställningsformen (löpande, 

investerings och finansieringsverksamhet). Trots att RR 7 är en översättning av 

IAS följer den inte IASCs rekommendationer, eftersom det ger en möjlighet att 

företagen kan välja själv vilken metod de ska använda vid upprättande av 

kassaflödesanalys (Per Falkman, Kassaflödesredovisning (2000), sid. 60-66). 

Kassaflödesanalysen får redovisas enligt den indirekta eller den direkta  metoden. 

Den direkta metoden innebär att man anger in- och utbetalningar fördelade på 

rörelsen, investeringar och finansiering. I den indirekta metoden utgår man från 

ett resultatbegrepp och justerar detta för sådana intäkter och kostnader, som 

medför inte några betalningar (RR 7, 16,17). Enligt (RR 7, p.8) ska 

kassaflödesanalysen visa ett företags in- och utbetalningar under en period och 

dessa betalningar ska dessutom delas in i löpande verksamhet, 

investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Slutresultatet blir årets 

förändringar av likvida medel. 

Ulf Järblo, auktoriserad revisor, anser att problemen kring jämförelse mellan 

kassaflödesanalyser är att analysen saknar mallar och företagen har möjlighet att 

upprätta analysen efter egna behov och åsikter enligt den direkta eller indirekta 

metoden (Rörelsekapitalet minst lika viktigt för analysen som kassaflöden (Balans 

10/98 sid. 25).  

 

Enligt RR 7 punkt 41 står det att rekommendation ”överensstämmer i allt 

väsentligt med IASCs rekommendation IAS 7, Cash Flow Statements”. Men i 

(RR 7, bilaga 2) kan man hitta att en del avvikelse förekommer mellan RR 7 och 
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IAS 7. Som t ex IAS 7 förordnar liksom FASB att kassaflödesanalys skall 

upprättas enligt den direkta metoden medan RR 7 ger ett fritt val till företagen att 

välja blad den indirekta och direkta metoden. 

Enligt Rolf Rundfelt (Tendenser i börsbolags årsredovisningar (2000), sid.65) 

visar RR 7 en förbättring jämfört med tidigare praxis. Trots det finns fortfarande 

ett antal företag som uppfattar RR 7 som en försämring jämfört med deras tidigare 

praxis. Det visade sig att det finns ett flertal skillnader mellan företagens 

kassaflödesanalyser, vilket försvårar jämförbarhet mellan företagen. Bland de 30 

företag som Rolf Rundfelt undersökte använder 6 olika ingångsbegrepp för 

kassaflödesanalysen. Endast 18 av 30 företag redovisar betalda räntor, vilket 

krävs av (RR 7, p.26) och endast 12 företag anger definition för likvida medel 

enligt (RR 7, p.38). Kassaflödesanalys skall sektorindelas enligt (RR 7, p.2). 

Innan RR 7 trädde i kraft har företag använt sig av den traditionella indelningen 

som gällde ända fram till RR 7 ikraftträdande 1999. De flesta företag på 

Stockholmbörsen har i strid med gällande svenska rekommendationer övergått till 

sektorindelningen men trots detta finns det fortfarande svårigheter med 

jämförbarheten mellan företagen på A –listan. RR 7 försvårar också jämförelser 

mellan företagen genom att föreskriva olika begrepp och metoder. 

En annan orsak som försvårar jämförelse mellan kassaflödesanalyser är 

uppbyggnadsmodell med sex olika faktorer: indelning, medelbegrepp, 

ingångsbegrepp, grunddata, justeringar och placeringar av justeringar.  

De fyra första faktorerna anses vara huvudfaktorer och är oberoende av varandra.  

Dessa faktorer med olika variationsmöjligheter skapar ett underlag för tolkning 

och förståelse för kassaflödesanalysen (Per Falkman, Kassaflödesredovisning 

(2000), sid. 71).  

Utifrån ovanstående diskussion vill jag diskutera och belysa följande två frågor: 

  

1. Kan man göra en jämförelse mellan kassaflödesanalyser i svenska 

börsnoterade företag? 

2. Är det själva RR 7 som medför att det uppstår svårigheter kring 

jämförelser mellan kassaflödesanalyser? 
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1.3 Syfte   

Syfte med uppsatsen är att analysera och beskriva hur svenska börsnoterade 

företag tillämpar RR 7 i sina kassaflödesanalyser och om jämförelse mellan dessa 

företag är möjliga.  

  

 

1.4 Disposition 

 

Kapitel 1: presenterar jag mina studier och dess bakgrund, vilket mynnar ut i ett 

antal frågeställningar och ett syfte. Sist presenterar jag uppsatsens disposition.  

Kapitel 2:  presenteras metod val som jag använde i uppsatsen för att analysera 

och klargöra problemformuleringen. . 

Kapitel 3: förklarar vilka är användarna av kassaflödesanalys och syften med 

denna. Här presenteras också referensram som talar om vilka informationer som 

ska användas vid uppbyggande av en finansiellrapport för att användarna ska ha 

lättare för sig att förstå finansiella rapporter (kassaflödesanalys). 

Kapitel 4: Här beskrivs kassaflödesanalysens uppbyggnad från seklets början fram 

till idag.  

Kapitel 5: Här presenteras de variabler och punkter som anses mest avvikande vid 

jämförelser mellan olika kassaflödesanalyser. 

Kapitel 6:  består av den information som jag samlat in genom granskningar och 

jämförelser av årsredovisningar. 

Kapitel 7: Analys och slutsatser utifrån problemformulering och syfte.   
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2. Metod  

 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metod med utgångspunkt i 

problemställning. Här presenterar jag vilken metod jag har valt och hur jag har 

praktiskt gått till väga för att samla in data under uppsatsens gång.  Till sist 

presenteras källkritik. 

 

 

 
2.1 Ämnesval  

  
Mitt ämnesval var inte så svårt eftersom jag valde att följa en artikel i Balans 

tidningen nr1 (2003), sid.12 som handlar om redovisningsrekommendationer.  

Artikeln heter ”Endast ett få tal börsbolag följer gällande 

redovisningsrekommendationer” där Rolf Rundfelt skriver att många 

börsnoterade företag avviker från redovisningsrekommendationer. 

Eftersom kassaflödesanalysen är en obligatorisk rapport för de större företagen, 

valde jag att undersöka de företag som är börsnoterade vid OM Stockholmsbörsen 

och jämföra deras kassaflödesanalyser med RR 7. Sedan undersökte jag de 

variabler och rekommendationer som försvårar jämförelsen mellan företagens 

kassaflödesanalyser. 

  

2.2 Avgränsningar 

 

Jag har valt att endast studera ett urval av svenska företag som är börsnoterade vid 

OM Stockholmsbörsen. De 22 företag som jag har valt att undersöka berörs av 

Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Jag anser att dessa företag redovisar 

mer information om hur de har upprättat årsredovisningen, än företag vars aktier 

inte handlas på börsen. Dessutom åtar sig de börsnoterade företagen, genom OM 

Stockholmsbörsens inregistreringskontrakt, att följa lagen samt Redovisningsrådet 

rekommendationer. Kravet att följa Redovisningsrådet rekommendationer 
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infördes i ett avtal år 1995 (http://www.om.se). ”Undantagsvis kan förekomma 

särskilda omständigheter som kan motivera en avvikelse, men de skall i så fall 

särskilt omnämnas och motiveras” (R.Rundfelt & B.Grundvall, Balans 1/2003, 

sid. 12). Den sista avgränsningen som jag har gjort är en tidsmässig avgränsning 

där jag har valt att studera kassaflödesanalyser från år 2002, alltså det senaste.  
 

 

2.3 Urval av företag 

 

En undersökning där en djupare analys av ett litet antal undersökningsenheter 

föredras kallas för bedömningsurval. Det innebär att forskaren på förhand väljer 

ut de undersökningsenheter som utifrån uppställda kriterier bedöms vara särskilt 

intressanta för undersökningen (Per Lekvall & Clas Wahlbin, Information för 

marknadsföringsbeslut (1993), sid.173. Jag satte upp ett antal kriterier för de 

företag som jag ville undersöka.  

 Företaget skulle vara aktiebolag och de skulle omfattas av aktiebolagslagen och 

årsredovisningslagen. Urvalet av företag har jag gjort genom att gå in på Dagens 

Industrins hemsida, (www.di.se). Där hittar man företagen uppräknade efter 

vilken lista de finns noterade på. De börsbolag som jag har valt att studera berörs 

av Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Jag har inte valt att undersöka 

företag som förutom årsredovisningslagen berörs av speciella lagar eftersom jag 

ansåg att de inte var relevanta för min undersökning. Det innebär att banker, 

försäkringsbolag och investeringsbolag inte blir aktuella för mina studier.  

Jag gjorde även ett urval bland Redovisningsrådet rekommendationer och 

variabler. Urvalet skedde efter vilka rekommendationer samt variabler som har 

varit mest debatterade i Rolf Rundfelts bok (Tendenser i börsbolagens 

årsredovisningar (2000), sid.65-82), där han har placerat de under rubriken 

”avvikelse från RR 7”. 
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2.4 Dokumentstudier 

 

Avsikten med årsredovisningsstudier är att urskilja om redovisningen sker i 

enlighet med Redovisningsrådet rekommendation RR 7. Jag valde att studera 

årsredovisningar från år 2002. Jag gjorde detta för att på så sätt få insikt om 

rekommendationen har fått bättre genomslagskraft efter några år.  

I noteringsavtalet från och med år 1995 finns intaget en bestämmelse där 

företagen är skyldig att följa Redovisningsrådet rekommendationer vid 

upprättandet av årsredovisningar. År 1995 enades Stockholms Fondbörs och 

Aktiemarknadsbolagens Förening om att i inregistreringskontraktet ta med en 

bestämmelse som säger att ”Avvikelse från Redovisningsrådet rekommendationer 

av icke oväsentlig betydelse skall omnämnas i årsredovisningar under rubriken 

redovisningsprinciper. Avvikelse skall motiveras”.  Detta var första gången som 

ett krav infördes på att redovisningsrekommendationer skall följas 

(www.redovisningsradet.se).  

Kravet gör att det är mer intressant att jämföra om de börsnoterade företagens 

kassaflödesanalyser stämmer överens med den som krävs enligt 

rekommendationerna. 

 

 

2.5 Analys 

 

Jag har själv konstruerat en analysmodell som utgår från och bygger vidare på 

”begreppsapparat för finansieringsanalys” Per Falkmans (Kassaflödesredovisning 

(2000), sid.71) och från Rolf Rindfelts bok Tendenser i börsbolagets 

årsredovisningar (2000), sid.66-70) där de kommenterar de punkter i 

rekommendationer som anses kontroversiella.  Modellen bygger på de variabler 

och punkter som motsvaras av ett krav i RR 7, dvs. benämning, startpunkt, 

indelning, medelbegrepp, ingångsbegrepp och betalda räntor. Orsaken till 

konstruktion av en sån modell är att jag ville med hjälp av den undersöka om 

företaget på ett ändamålsenligt sätt upprättar sina kassaflödesanalyser efter de 

krav som krävs i RR 7 och om det är möjligt att göra jämförelse mellan de. 
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   Undersökningsmodell 

 

• Benämning på analysen skall vara kassaflödesanalys enligt RR 7. Det 

korrekta begreppet enligt FAR 10 är finansieringsanalysen och eftersom 

FAR 10 har upphört var det intressant att undersöka om företagen väljer 

det nya eller det gamla begreppet. 

 

• Startpunkt visar var i resultaträkningen man har börjat vid upprättande av 

kassaflödesanalysen. 

 

• Indelning skall enligt RR 7 vara sektor indelad dvs. att den skall delas i 

olika sektorer löpande, investerings och finansieringsverksamhet. 

 

• Medelbegrepp skall enligt RR 7 vara likvida medel. 

 

• Ingångsbegrepp angör vilken sort metod som har används. Enligt RR 7 

punkt 16 skall nettoresultatet användas som ingångsbegrepp i den 

indirekta metoden och inbetalningar från kunder i den direkta metoden. 

 

• Betalda räntor skall enligt RR 7 specificeras och det var intressant att 

undersöka om företagen följer rekommendationens krav. 

 

• Definition av likvida medel skall anges i enlighet med RR 7 punkt 38. 

 

 

2.6 Ansats 

 

Vid insamling av data till en undersökning kan olika ansatser föreligga. 

Insamlande kan ske genom en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning. I 

kvalitativa undersökningar insamlas, analyseras och tolkas data som inte 

meningsfullt kan kvantifieras, det vill säga uttrycka i sifferform (Per Lekvall & 

Clas Wahlbin Information för marknadsföringsbeslut 1993, sid. 141). 
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I en kvantitativ undersökning kan en mätning användas för att beskriva eller 

förklara. Om undersökningen går ut på att beskriva ett visst fenomen som t ex. 

storlek på sysselsättningsgrad i Sverige, eller om den kvantitativa undersökningen 

går ut på att förklara, då inriktas den kvantitativa undersökningen på att mäta 

sambandet mellan olika egenskaper (Ulf Lundahl & Per-Hugo Skärvad 

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1992), sid.95, 145). 

De kvantitativa undersökningssyften i mitt arbete är förklarande, där jag 

undersöker hur jämförbarhet i kassaflödesanalyser presenteras i årsredovisningar 

för år 2002. Därför har jag studerat företags årsredovisningar från 

undersökningsperioden för att kunna besvara min frågeställning. Utifrån mitt 

problemområde och frågeställning var en  kvantitativ undersökning att föredra, då 

ett urval av företag gjordes och dessa studerades djupare.  

 

2.7 Datainsamling 

  
Man kan samla in data av redan publicerade uppgifter, s.k. sekundär data, eller 

kan man göra en självständig insamling av inte publicerade data, s.k. primärdata 

(Ulf Lundahl & Per-Hugo Skärvad Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer (1999), sid.52).  

 

2.7.1 Sekundärdata 

 

Jag började uppsatsen genom att samla sekundär data på ekonomiska biblioteket i 

Lund. Till en början inriktande jag min sökning på att hitta så mycket relevant 

litteratur som möjligt i form av böcker och artiklar. Jag började med att söka 

litteraturen i Lunds universitets Lovisasystem, Libris, men även andra 

sökmaskiner som Alta Vista och Google har jag använt. Jag har också sökt 

litteratur på Helsingborgs bibliotek. På Ekonomiska biblioteket i Lund sökte jag 

efter artiklar och gamla uppsatser som handlar om kassaflödesanalyser. De gamla 

kandidat- och magisteruppsatserna har fungerat som en inspirationskälla för mitt 

arbete. Källförteckningen från dessa uppsatser har gett mig tips på litteratur som 

varit möjlig att använda i min uppsats. 

Jag har genom Dagens industris hemsida beställt vissa företags årsredovisningar 
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och vissa årsredovisningar har jag direkt hämtat från företagens hemsidor. 

De nyckelord jag använde mig vid sökningen var Kassaflödesanalys, 

finansieringsanalys, redovisningsrekommendationer och Cash – flow Statements. 

  

 

 

2.8 Validitet 

  
För att en vetenskaplig uppsats ska var trovärdig krävs att observerade fakta är 

pålitliga, det vill säga att uppsatsen har en hög validitet och reliabilitet. Validitet i 

en undersökning skall undersöka om mätmetoden verkligen mäter den egenskap 

som utger sig att mäta.  

Validiteten kan delas upp i två aspekter, en inre och en yttre validitet. Med inre 

validitet menas om teorins begrepp och de begrepp som används i 

undersökningen stämmer överens med varandra. Med yttre validitet menas att 

data som samlas in är relevant  och inte ger en ofullständig bild av det man har för 

avsikt att mäta  (Per Lekvall & Clas Wahlbin,  Information för 

marknadsföringsbeslut (1993), sid.211).  

För att öka inre validitet har jag försökt att vara konsekvent vid ordval. I valet 

mellan ord kassaflödesanalys och finansieringsanalys har jag använt mig av 

förstnämnda, eftersom det stämmer överens med Redovisningsrådet. 

När det gäller yttre validitet tror jag att den information som står i 

årsredovisningar är sann. 

 

 

2.9 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om till vilken undersökningsresultat en annan forskare skulle 

komma fram vid samma undersökning (Per Lekvall & Clas Wahlbin, Information 

för marknadsföringsbeslut (1993), sid.214). 

Eftersom jag inte har använt mig av intervjuer i min undersökning är det främst 
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fyra faktorer som kan påverka min undersöknings reliabilitet nämligen; urvalet av 

företag, urvalet av branscher, urvalet av vilka RR 7 punkter och variabler de har 

valt att undersöka och valda undersöknings år. 

Om andra faktorer hade studeras av någon annan hade resultatet blivit liknande 

men resultatet kunde också ha blivit ett annat. Även om samma urval gjorts av en 

annan forskare är det inte säker att resultatet hade blivit det samma. 

Jag är också medveten om att litteratursökning kan ge en subjektiv sökning och på 

så vis kan jag missa litteratur som är väsentligt. Jag har utgått från 

litteraturförteckningar i de böcker som behandlar ämnet kassaflödesanalys. 

 

 

 

2.10 Källkritik 

 

Den sekundär data som man använder sig av kan vara opartiska och ofullständiga 

(Ulf Lundahl & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer (1999), sid.134).  

Under mitt arbete har jag försökt att ha ett kritiskt hållningssätt till den litteratur 

som jag använde.  

Min insamlig av data var inriktad främst på skriftliga källor från senaste upplagan 

eftersom RR 7 är en ny rekommendation som träde i kraft för fyra år sedan. En 

större del av litteraturen som jag använt i mitt arbete är av officiell art som 

exempelvis lagstiftning och bestämmelser vilka inte kan ifrågasättas. 

Jag var medveten om att informationen som kan hittas på Internet kan vara 

felaktigt, därför har jag bara använt mig av de officiella Internetsidorna. 

Jag har genom studierna av företags årsredovisningar försökt att förbättra min 

metods validitet. För att försäkra mig om att min undersöknings material är sant 

har jag också tittat på undersökningsresultat i gamla uppsatser. Jag har kanske 

missat någon information om kassaflödesanalys men det kan inte påverka 

undersökningen i någon högre grad. 
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2.11 Sammanfattning av kapitel 2 
 
I detta kapitel presenterar jag först ämnes val följt av en redogörelse av de 

metoder som jag har använt i genomförande av uppsatsen. Jag har redogjort hur 

mitt  urval av företag har skett samt hur avgränsningar är gjorda och hur jag har 

samlat in data för min uppsats. Här har jag också presenterat min 

undersökningsmodell som jag har själv konstruerad med inspiration från Per 

Falkman, Kassaflödesredovisning (2000) och Rolf Rundfelt, Tendenser i 

börsbolagets årsredovisningar (2000), sid. 66-70. Jag har också beskrivit 

trovärdigheten och till sist skrivit källkritik. Allt detta för att läsaren skall få 

förståelse för hur undersökningen gjordes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

3. Kassaflödesanalysen användare och syfte  

 

 

I detta kapitel redogör jag för begreppet användare och syfte,  för att få en bättre 

förståelse för vilka användare av kassaflödesanalysen är och vilken syfte har 

kassaflödesanalys i ett företag.  I kapitlet presenteras också viktigaste delarna av 

referensram för redovisningen som är utgiven av IASB (översatt av 

Redovisningsrådet) för användarens behov av information inför ekonomiska 

beslut och  årsredovisningens syfte ska tillhandhålla denna information. 

 

 

 

3.1 Kassaflödesanalysens syfte och användare  

 

3.1.1 Kassaflödesanalysens syfte 

 

De finansiella rapporterna skall ge olika information till användarna. Syfte med 

kassaflödesanalysen är att visa hur en räkenskapsperiods investeringar har 

finansierat externt och internt. Kassaflödesanalys beskriver också kapitalflöde 

under ett år och varifrån företaget har fått sitt kapital under ett år. Den skall också 

visa hur det tillförda kapitalet har använts under året, dvs. kapitalanvändningen. 

Slutligen skall analysen visa balansen i kapitalflödet, dvs.  i vilken utsträckning 

företaget har klarat sin egen kapitalförsörjning och hur mycket externt kapital som 

krävts. 

Den ska också visa hur verksamhetens likvida ställningen har påverkats av dessa 

investeringar. Interna finansieringen har grundats på den egna verksamheten och 

uttrycks i resultat räkningens redovisade nettoresultat.  

Den externa finansieringen utgörs främst av långsfristiga och kortfristiga lån. 

Kassaflödesanalys utgör en heltäckande bild av de grundläggande flödena i 

verksamheten, löpande, investering och finansieringsverksamhet i ett företag (Per 

Falkman, Kassaflödesredovisning (2000), sid.11).  
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Med information från kassaflödesanalysen kan man värdera företagets likviditet, 

företagets förmåga att betala kortfristiga skulder, soliditet, att betala skulder då de 

förfaller och finansiella flexibilitet, företagets förmåga att sina finansiella resurser 

för att anpassa sig till förändringar (Ib Andersen, Den uppenbara verkligheten 

(1998), sid. 222 -223). 

 

 

3.1.2 Användare 

 

• Enligt FASB skall finansierings rapporten rikta sig mot investerare och 

långivare vilka har en rimlig förkunskap och dessutom lägger ner 

tillräckligt med tid och intresse för att behandla information (Per Falkman, 

Teori för redovisning (2000), sid,27. Antalet användargrupper har ökat, 

som till exempel leverantörer, kunder, journalister, staten, kommuner och 

de anställda som kräver information om ett företags finansiella ställning 

(Per Falkman, Teori för redovisning, (2000), sid.27).  

• Informationen som kassaflödesanalysen kan ge till de användarna är att de 

kan beräkna företagets framtida utdelningar samt dess möjlighet att betala 

räntor.  

• Investerarna är intresserade av de informationerna innan de fattar beslut 

om de ska köpa, behålla eller sölja. Kassaflödesanalysen skall också hjälpa 

investerare och långivare att bedöma vilken risk de tar vid investering i 

företag.  

• Långivare är intresserade av information för att kunna bedöma företagets 

förmåga att betala räntor och amorteringar.  

• Kunder är intresserade av företagets fortlevnadsförmåga.  

• Staten är intresserad av informationen om de kostnaderna och intäkter som 

uppkommit under perioden (Redovisningsrådet föreställningsram).  
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3.2 IASB: s referensram 

 
Den största och mest betydelsefulla internationella organisationen som påverkar 

svensk redovisning är IASB som bildades 1983. 

IASB har liksom FASB utformat en referensram kallad Framworker for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements.  IASB liksom FASB anger 

sin referensram som användarens behov av information inför ekonomiska beslut 

och att årsredovisningens syfte är att tillhandhålla denna information.  

Redovisningsrådet har inte sin egen referensram utan har översatt IASB:s 

föreställningsram. Om inte annat anges bygger kapitlet på denna 

föreställningsram.  

Enligt IASB bygger redovisningen på fyra grundläggande kvalitativa egenskaper 

som finansiella rapporter ska ha: begriplighet, relevans, tillförlighet och 

jämförbarhet. 

De två grundläggande antaganden som redovisningen bygger på är 

bokföringsmässiga grunder och antagande om fortlevnad. 

 

 

3.2.1 Grundläggande antaganden 

 

För att syftet med de finansiella rapporterna skall uppnås skall de upprättas enligt 

bokföringsmässiga grunder, dvs. att transaktioner och andra händelser bokförs när 

de inträffar. Finansiella rapporter skall inte bara innehålla information om 

inträffade transaktioner som medför ut- och inbetalningar utan även framtida 

inbetalningar. Informationen om inträffande transaktioner och händelser är av 

stort värde för användarna när de beslutar om ekonomiska frågor. 

 

 

 

 

 

Kapitel bygger på Redovisningsrådet föreställningsram för utformning av finansiella rapporter  

(1995), sid.11-15, där inget annat anges. 
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3.2.2 Antagande om fortlevnad 

Antagande och fortlevnad innebör att finansiella rapporter har antagandet att 

företagen bedriver en fortlöpande verksamhet och kommer även att göra under 

en längre tid.  

  

3.2.3 Begriplighet  

Med begriplighet menas att informationen som lämnas i finansiella rapporter är 

lättbegriplig för användaren. Man utgår från att användaren ska ha en rimlig 

kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning samt att användaren 

lägger ner tid till studier av informationen. Informationen som anses att kan 

påverka användarens beslut negativt skall inte tas med i finansiella rapporter. 

 

 

3.2.4 Relevans  

Den information som presenteras i finansiella rapporter skall vara relevant för 

användarna som beslutunderlag. Informationen anses vara relevant om den 

påverkar användarnas beslut genom att underlätta ”bedömningen av inträffade, 

aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare 

bedömningar” (Redovisningsrådet 1995, p.26).  

 

 

3.2.4.1 Väsentlighet 

Inom relevansbegreppet ingår väsentlighet. En information är väsentlig om en 

transaktion påverkar användarens beslut. Graden av väsentlighet beror på 

omständigheterna kring transaktionen som måste bedömas från fall till fall. Därför 

anses väsentlighet som en tröskelnivå. 

 

 

3.2.5 Tillförlitlighet  

Tillförlighet avser hur informationen på ett rättvisande sätt avbildar 

verksamheten. 
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För att informationen skall bedömas som tillförlitlig skall den inte innehålla 

väsentliga felaktigheter och den skall inte vara vinklad. Användaren måste kunna 

lita på informationen dvs. att den visas på ett korrekt sätt. För att användarna skall 

kunna lita på informationen och för att detta ska kunna uppfyllas har IASB delat 

upp tillförlitlighetskriteriet i de fem delarna: 

 

 

3.2.5.1 Korrekt bild  

Korrekt bild innebär att de transaktioner och informationer som finansiella 

rapporter bygger på måste presenteras på ett korrekt sätt. Balansräkningen ska på 

ett korrekt sätt återge de transaktioner som har gett upp hov till de tillgångar, 

skulder och nettotillgångar som på balansdagen uppfyller kriterierna för att tas 

med i den. Det förekommer ofta att informationen inte ger en korrekt bild på vad 

som görs eller som kan förväntas. Orsaken till detta behöver inte bero på att 

informationen är vinklad. Detta kan bero på att det är svårt att identifiera 

transaktioner och andra händelser som skall mättas. Informationen om de 

ekonomiska posterna kan vara så osäkra och borde inte tas med i de finansiella 

rapporterna. De kan dock vara relevanta att ta med och upplysa om riskerna. 

 

  

3.2.5.2 Innebörd framför form  

Innebörd före form innebär om informationen skall på ett korrekt sätt. Den skall 

återspegla de transaktioner och andra händelser som den avser, då är det 

nödvändigt att de redovisas i enlighet med deras ekonomiska innebörd och inte 

enbart enligt juridisk form. Ibland stämmer inte överens den ekonomiska 

innebörden av en transaktion eller annan händelse med den juridiska formen. 

 

 

3.2.5.3 Neutralitet 

Med neutralitet menas att informationen skall vara verifierbar och valid föra att 

informationen skall vara tillförlig. Om den finansiella rapporten genom urvalet 

eller sättet presenterar informationen så att det påverkar beslutet och 
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bedömningen i syfte att uppnå ett förbestämt resultat eller annat mål, då är den 

finansiella rapporten inte neutralt. 

 

 

3.2.5.4 Försiktighet 

Den person som upprättar finansiella rapporter måste ta hänsyn till 

försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär att bedömningar som görs 

under osäkerhet görs med försiktighet på så sätt att tillgångar och intäkter inte 

överskattas samt att skulder och kostnader inte underskattas (ÅRL 2 4 §). 

  

 

3.2.5.5 Fullständighet 

Med fullständighet menas att informationen som presenteras i finansiella 

rapporter måste vara fullständig, nämligen att den tar upp allt som anses vara 

väsentlig. Utelämnad information kan medföra att informationen blir oriktig eller 

vilseledande och därför blir den varken tillförlitlig eller relevant.  

 

 

3.2.6 Jämförbarhet 

I de finansiella rapporterna skall ges möjligheter för användarna att skapa sig en 

uppfattning om trender i företagets finansiella ställning. Det är viktigt att 

finansiella rapporter innehåller jämförelseuppgifter från tidigare perioder eftersom 

användarna är villiga att kunna jämföra företagens finansiella ställning och dess 

förändringar samt intäkter och kostnader mellan olika tider. På grund av detta 

måste värderingsprinciper för transaktioner redovisas på ett likformigt sätt i ett 

och samma företag under en längre period. 

Användarna skall informeras om de redovisningsprinciper som tillämpas vid 

upprättande av kassaflödesanalysen. Användarna måste få information om någon 

ändring har skett samt effekter av ändringar. På så sätt skall användarna kunna 

identifiera skillnader mellan olika tillämpade redovisningsprinciper i ett och 

samma företag under olika perioder. Efterlevnad av redovisningsnormer och 
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upplysningar om de redovisningsprinciper som tillämpas i företag bidrar till 

jämförbarhet. 

Redovisningsprinciper som inte uppfyller krav på relevans och tillförlighet borde 

inte tas med i företagets finansiella rapporter. Företaget borde inte hålla fast vid 

en och samma redovisningsprincip, om mer relevanta och pålitliga 

redovisningsprinciper finns. 

 

 

 

3.2.7 Rättvisande bild 

 Företagen får en rättvisande bild av årsredovisning om det följs de fyra 

kvalitativa egenskaper som beskrivits ovan  

Som en följs av anpassningen till EG:s redovisningsdirektiv har begreppet 

rättvisande bild införts i lagen (ÅRL 2 kap, 3 §). 

Begreppet rättvisande bild bör förstås som ett krav på att balansräkningen, 

resultaträkningen och noterna i det enskilda fallet skall innehålla sådan 

information att en läsare kan få en så riktigt bild som möjligt av företagets 

ekonomiska situation (ÅRL 2kap 3 §). 

 

 

3.3 Jämförelse 

Enligt Per Falkman (Teori för redovisning (2000), sid. 68) skall informationen i 

de finansiella rapporterna vara mer användbara om de kan jämföras med andra 

redovisningsinformationer. Jämförelse mellan företags kassaflödesanalyser kan 

försvåras genom att det ges möjlighet till företag att använda sig av olika 

redovisningsmodeller. Därför har det publicerats olika rekommendationer för att 

minska antalet valmöjligheter och förbättra jämförelse. Per Falkman skriver också 

att redovisningsinformation måste vara jämförbar mellan olika företag och under 

en längre period föra att utgöra ett bra beslutunderlag. Däremot anser Andersen 

Ib, (Den uppenbara verkligheten (1998), sid.68) att företagen stöter på olika 

problem för redovisningen och att man inte kan jämföra olika verksamhet som till 

exempel, industrins verksamhet med bankens verksamhet. 
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3.4 Sammanfattning av kapitel 3 

 

I detta kapitel har jag skrivit om vilka är det kassaflödesanalysens användare och 

vad är egentligen syfte med analysen. Här har jag också tagit med 

kassaflödesanalysen referensram eftersom årsredovisningens syfte är att 

tillhandhålla de fyra redovisnings kvalitativa egenskaper (begriplighet, 

jämförbarhet, relevans och tillförlighet) som är nödvändigt för användarnas behov 

inför ekonomiska beslut.  
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4. Kassaflödesanalysens utformning 

 

 

För att få ett bättre begrepp om kassaflödesanalysens utformning är avsikten 

med detta kapitel att beskriva lagar och normer gällande kassaflödesanalysen 

från seklets början fram till idag. De normer som styr redovisningen av 

kassaflöden har sitt ursprung i USA och har genom IASB nått Sverige. Därför 

tog jag upp redovisningsregler efter kronologisk ordning. Sist presenteras 

skillnader mellan RR 7 & IAS 7 och skillnad mellan benämning 

kassaflödesanalys och finansieringsanalys. 

 

 

4.1 Amerikansk utveckling 

 
Kassaflödesanalysens historia sträcker sig drygt 130 år tillbaka i tiden. 

År 1862 publicerades den första rapport som visade förändringarna i kassa och 

banktillgodohavanden av det engelska företaget The Assam Company.  

Det dröjde fram till 1960- talet då kassaflödesanalysen accepterades som en 

fristående rapport vid sidan av resultat- och balansräkningen betraktad. 

Det amerikanske normgivande organ APB var den förste med att upprätta en 

kassaflödesanalys. År 1963 publicerades den första rekommendationen APB 3, 

The Statement of Source and Application of Finds. Rekommendationen var ingen 

tvingande krav utan endast ett förslag till hur företag kunde gå tillväga om dem 

valde att redovisa en kassaflödesanalys. Rekommendationen redovisade 

likviditetsförändring i rörelsekapitaltermer och nettoresultatet användes som 

utgångspunkt i resultaträkningen. Trots att den inte var tvingande 

rekommendation, ledde den till en kraftig ökning av antalet företag som 

presenterade kassaflödesanalys i årsbokslut. Denna rekommendation ligger till 

grund för både den internationella och den svenska utvecklingen för 

kassaflödesanalysen. 
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1971 presenterades ersättaren till APB 3, APB 19, Raporting Changes in 

Financial Position. Skillnaden mellan APB 19 och APB3 var att APB 19 blev en 

tvingade rapport för företagen. 1971 var företagen tvungen att redovisa 

kassaflödesanalys vid sidan av resultat och balansräkning. Under slutet av 1970- 

talet började rekommendationen få kritik. Användningen av rörelsekapitalet som 

medelsbegrepp ifrågasattes. En mer informativ inledning av kassaflödesanalysen 

som skulle vara  baserad på organisationens olika aktiviteter och avgränsade 

verksamheter utformades.  

  
Utifrån denna kritik publicerade FASB en ny rekommendation SFAS 95 under 

1980- talet. Rekommendationen skilde sig i stort från APB 19. Den nya 

kassaflödesanalysen skulle upprättas utifrån in- och utbetalningar. 

Rekommendationen redovisa likvida medel som medelbegrepp och analysen skall 

delas i tre sektorer, drift, investering och finansiering. Rekommendationen 

förespråkade också den direkta metoden (Per Falkman, Kassaflödesredovisning 

(2000), sid. 51-55 där inte annat anges). 

 

 

4.1.1 Kassaflödesanalys enligt FASB, FAS 95 

 

År 1987 ersatte FASB den gamla finansieringsanalysen som i USA kallades Fund 

Flow Statement till kassaflödesanalys, en Cash Flow Statement. Kravet som 

ställdes på rapporterna är att den skall vara sektorindelad och använda likvida 

medel som medlemsbegrepp.  

     

FASB accepterar två sorters analyser som har vissa gemensamma grunddrag. 

Skillnaden mellan de är hur utgångspunkten tas i resultaträkningen eller inte. Den 

ena analysen är baserad på in- utbetalningar och saknar koppling till resultat- och 

balansräkning. Den andra analysen som FASB accepterar är en analys som är 

baserad på resultaträkningens kostnader och intäkter eller bättre sagt en 

traditionell kassaflödesanalys. Om en kassaflödesanalys utgår från 

resultaträkningens nettoresultat istället för likviditetspåverkande kostnader och 

intäkter, då justeringar inte behöver göras. 
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I både modellerna särskiljer sig flöden till drift, investering och finansiering. Vid 

publiceringen av rekommendationen har uppstått en viss oenighet vid placering av 

räntor. Man kunde inte enas om till vilka sektorer, räntor, utdelningar samt 

utbetalda ränta skulle klassificeras. Majoriteten bestämde att erhållen ränta skulle 

klassificeras som driftpost och betald utdelning som finansieringspost. Räntan 

redovisas i resultaträkningen och därför skall den redovisas som löpande 

verksamhet i kassaflödesanalysen annars blir det inte möjligt att jämföra 

nettobetalningsflöde från den löpande verksamheten och det redovisade 

nettoresultatet. Genom denna klassificering uppstår en harmonisering mellan 

innehållet i resultaträkning och kassaflödesanalys. Vissa ansåg att erhållen ränta 

och utdelning borde redovisas i finansieringssektorn eftersom de ansågs vara en 

avkastning på investeringar. Båda de ovan nämnda resonemang anses vara 

korrekta, men FASB har valt att rekommendera det förstnämnda (Per Falkman, 

Kassaflödesredovisning (2000), sid. 56-57).  

 

Se bilaga 1 för att se FAS 95s uppställningsmodeller. 

 

 

4.2 Internationell utveckling 

 

År 1973 grundades en privat organisation IASC. Syftet med IASC är att utveckla 

redovisningsnormer som används av företag runt om i världen. 

År 1977, utgavs den första internationella normen IAS 7, för kassaflödesanalys 

som anslöt sig i princip till tankegångar i APB 19. IASCs normering har fått en 

betydande genomslag på redovisningen, främst i mindre och medelstora länder 

där resurserna för redovisningsnormering är begränsade (S.Andersson & 

B.Söderquist Års – och  Koncernredovisning, en kommentar till 

redovisningsreglerna (1996). 
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4.2.1 Kassaflödesanalys enligt IASC, IAS 7 

 

IASC liksom FASB godtar två typer av kassaflödesanalyser. Den första typen av 

analysen baseras på resultaträkningens intäkter och kostnader och den andre på 

in- och utbetalningar. Analysen som baseras på innehållet i resultaträkningen 

utgår från resultat före skatt, där justeringar för icke likviditetspåverkande 

kostnader och intäkter görs. På samma sätt görs justering på resultat för periodens 

räntekostnader samt för icke likviditetspåverkande kostnader. Sedan dras 

periodens verkliga ränteutbetalningar och betald skatt från resultat. 

Kassaflödesanalys skulle vara sektor indelad i den löpande verksamhet, 

investering och finansiering. Posterna som ränteinbetalningar, utbetalningar och 

utdelningar skall redovisas som löpande verksamhet. De posterna kan också 

redovisas i investerings- eller finansieringsverksamhet eftersom de kan vara en 

kostnad för använt kapital eller som återbäring på investerat kapital.  

Den betalda skatten redovisas under löpande verksamhet. 

 

En kassaflödesanalys redovisar förändringar av likvida medel och då måste 

justeringar göras för periodens rörelsekapitalförändring utan att göra justeringar 

för likvida medel i en totalsumma i den löpande verksamheten. 

Justeringar måste inte göras för kortfristiga tillgångar och skulder, eftersom dessa 

posters in- och utbetalningar redovisas i analysen. 

Betalningsflöden som påverkas av valutakurser ska redovisas till 

transaktionsdagens kurs. Eftersom orealiserade vinster och förluster inte utgör ett 

egentligt flöde kan de dock redovisas separat i en not (Per Falkman, 

Kassaflödesredovisning, (2000), sid. 66-67). 

 

Se bilaga 2 för att se IAS 7: s uppställningsmodeller 
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4.3 Svensk utveckling 

  
Det dröjde till 1969 då första svenska normen presenterades. Denna utgavs av 

NBK som uppmärksammade den rådande internationella utvecklingen och därför 

gav ut ett förslag till modell. FAR kom sedan att rekommendera Näringslivets 

Börskommittés modell i sin rekommendation nr 10, ”Finansieringsanalyser”.  

1975 blev kassaflödesanalys obligatorisk i Sverige. 

Aktiebolagslag fastslogs vilka företag som skulle vara tvungna att upprätta en 

finansieringsanalys. Företagen hade möjlighet att redovisa enligt FAR:s 

utformning eller att följa FASB:s och IASC:s normer.  

1984 har FAR gett ut en rekommendation som accepterade att olika definitioner 

på likvida medel ändrades som alternativ till rörelsekapitalet. 

Efter det att svenska bolag började tillämpa de modeller som internationellt 

användes, godkänner nu FAR även dessa i sin rekommendation om 

kassaflödesanalyser. FAR har dock inte tagit avstånd från de äldre modellerna, på 

samma sätt som bland annat FASB har gjort, vilket i princip resulterad i att 

rekommendationen tolkas som att det är möjligt att använda sig av vilka 

kassaflödesanalys som helst.  

Redovisningsrådet som har tagit över FAR:s normgivande roll publicerade 1998 

en rekommendation angående upprättande kassaflödesanalysen där hänsyn tas till 

den senaste utvecklingen på området (Per Falkman, Kassaflödesredovisning 

(2000), sid.6-8). 

 

Redovisningsrådet bildades år 1989 genom uppkomsten av Stiftelsen för 

utveckling av god redovisningssed. Stiftaren var staten tillsammans med BFN 

FAR och Sveriges Industriförbund. Dessa tre organ fungerade, fram till dess var 

för sig, inom området god redovisningssed och hade stor innebörd för 

redovisningens utveckling. Detta skedde genom att BFN och FAR gav ut 

redovisningsrekommendationer och uttalanden.  

Bakgrunden till skapandet av ett nytt gemensamt organ var  att 

redovisningsområdet var splittrad mellan olika organ, vilket tillsammans med en 

internationell påverkan lutar åt en splittrad redovisningspraxis. 1998 bildades 

nuvarande Föreningen för utvecklande av god redovisningssed som tog på sig 
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stiftelsens uppgifter och de ekonomiska resurserna förstärktes väsentligt. 

 

Redovisnings lagstiftning är en ramlagstiftning. Till de överordnade kraven hör 

att årsredovisningen skall grundas på en åskådlig sätt och i enlighet med god 

redovisningssed samt ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. 

Lagen anger grundläggande redovisningsprinciper, värde reglering, 

uppställningsformer samt krav på viss information och antar att normgivande 

organ och redovisningspraxis närmare utformar de regler som är nödvändiga för 

att de överordnande kraven skall uppnås.  

 

Rådet har utarbetat ett fler antal rekommendationer. Rådets strävan är att så långt 

som möjligt anpassa rekommendationer till internationell praxis, som 

rekommendationer från IASC.  

Vid sidan av ett huvudalternativ anger IAS flera alternativ, som Benchmark 

Treatment och en tillåten alternativ redovisningsprincip eller metod. Rådets 

rekommendationer utpekar bara ett av alternativen och det är att underlätta 

jämförbarhet mellan företag. 

 

Redovisningsrådet som har tagit över FAR:s normgivande roll publicerade 1998 

en rekommendation rörande upprättande av kassaflödesanalysen där hänsyn tas 

till den senaste utvecklingen på området. Dess rekommendation om redovisning 

av kassaflöden, RR 7 har trätt i kraft 1999. Eftersom det svenska näringslivet är i 

hög grad internationellt, borde därför den svenska redovisningen formuleras så att 

den är så lånt som möjligt lättillgänglig för globala placerare. Därför Rådets 

rekommendationer skrivs med utgångspunkt från IAS som ges ut av IASC. IASCs 

uppgift är att verka för en internationell harmonisering av de 

redovisningsprinciper som används i olika länder världen över. 

Rekommendationerna grundas på en föreställningsram för utformning av 

finansiella rapporter som beskrivs i IASCs. Meningen är att Rådets 

rekommendationer skall följa IAS och avvikelser skall inträffa endast om svenska 

lag lägger hinder för en redovisning IAS eller om det finns andra starka skäl 

(www.redovisningsradet.se) 
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4.3.2 Kassaflödesanalys enligt Redovisningsrådet 

rekommendation RR 7  

 

Kassaflödesanalysens får redovisas antingen enligt en direkta eller indirekta 

metod. Den direkta metoden redovisar I-utbetalningar fördelade på rörelse, 

investeringar och finansiering. I den indirekta metoden utgår man från företagets 

resultaträkning och därefter gör justeringar för icke likviditets påverkande poster 

(Rolf Rundfelt, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar (2000), sid. 67). 

 

Enligt (RR 7, p.8) skall kassaflödesanalysen visa ett företags in- och utbetalningar 

under en period och dessa betalningar. Den ska dessutom delas in i löpande 

verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.  

 

Kassaflödesanalys skall vara uppdelad efter sektorerna för löpande verksamhet, 

investerings och finansieringsverksamhet. Enligt RR 7 är syftet med den 

uppdelningen är att ge information om olika kassaflödens betydelse för företaget. 

 

Enligt RR 7 p.11 skall i den löpande verksamheten ingå: 

 

• inbetalningar från sålda varor och utförda tjänster 

• inbetalningar från royalties, arvode och provision 

• utbetalningar till leverantörer för varor och tjänster 

• utbetalningar från löner och andra personliga utgifter 

 

Enligt RR 7 p.14 skall i den investeringsverksamheten följande redovisas: 

 

• utbetalningar för förvärv av anläggningstillgångar 

• inbetalningar från försäljning av anläggningstillgångar 

• utbetalningar/inbetalningar från avyttrande aktier eller andelar i 

andra företag inklusive joint ventures, samt försäljning av 

skuldbrev utgivna av andra företag 
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• utbetalningar av lån till utomstående 

• återbetalning av lån från utomstående 

• inbetalningar/utbetalningar från termin- och optionsavtal samt 

swapavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller 

klassificeras som hänförbara till finansieringsverksamheten. 

 

Enligt RR 7 p.15 skall i den finansieringsverksamheten följande transaktioner 

redovisas: 

 

• inbetalningar vid emission av egna aktier och vid annan ökning av 

eget kapital 

• inbetalningar från upptagna lån 

• utbetalningar vid återbetalning av lån 

• utbetalningar som avses amorteringar av låneskulder relaterade till 

finansiella leasingavtal. 

 

Om man använder sig av den indirekta metoden vid upprättandet av en 

kassaflödesanalys måste justeringar göras för rörelsekapitalets förändringar som 

utgör en del av den löpande verksamheten. 

 

Oavsett vilken metod man använder sig av skall det faktiska betalningsflödet 

redovisas i kassaflödesanalysen. Anledningen till detta är inkomstskatter som 

redovisas som en separat post under löpande verksamhet.  

 

”Betalningar i utländsk valuta skall redovisas i svenska kronor enligt respektive 

betalnings kurs” (Per Falkman, Kassaflödesredovisning (2000), s. 64). 

 

Utbetalda och erhållna räntor samt utdelningar kan antigen redovisas under den 

löpande verksamheten eller under investeringsverksamheten (RR 7, p 28). 

Det kan förekomma att utbetalda utdelningar kan användas som kostnad för 

finansiering och då redovisas dem under den löpande verksamheten eller under 

finansierings verksamheter (RR 7, p.29). 
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Inkomstskatter skall redovisas som en separat post och skall föras till den löpande 

verksamhenen (RR 7, p.31). 

Betalningar som kommer från förvärv eller avyttring av dotterföretag redovisas 

till investeringsverksamhet (RR 7, p. 35). 

 

Enligt (RR 7 bilaga 1) skall företag använda sig av resultat efter finansiella poster 

vilket orsakar svårigheter bland jämförelse vid utgångspunkter bland olika 

företag. 

Enligt (RR 7, p.38) skall upplysningen lämnas om vilken regel som har tillämpats 

vid bestämningen av vilka poster som ingår i begreppet likvida medel. Man skall 

också lämna upplysningar om det har skett några ändringar i denna regel och 

vilka effekter den har bidragit. 

Man kan också lämna upplysningen om förändring av räntebärande nettoskulden 

(RR 7, p.40, e) och förändringen av det operativa kassaflödet (RR 7, p.40 f). 

 

Se bilaga 3 för att se RR 7s uppställningsmodeller. 

 

 

4.4 Skillnader mellan RR 7 och IAS 7 

 

Enligt (RR 7, p.41) överensstämmer rekommendationer i allt väsentlighet med 

IAS 7 men ändå finns det vissa skillnader mellan RR 7 och IASC 7. 

Vid valet av uppställningsmetod förordnar (IAC 7, p.19) den direkta metoden 

medan RR 7 ger företaget ett fritt val att välja mellan den direkta eller indirekta 

metoden. 

Enligt (RR 7 p.20) är gränsen för löptiden på kortfristiga lån på tolv månader 

medan (IAS 7, p.23) anger tre månader som gräns för löptiden på kortfristiga lån. 

IAS 7 skiljer sig på rekommendationstext (”i fet stil”) och förklarande text 

(”background material and implementation guidance”), vilket RR 7 inte gör. 

Slutligen finns det en del punkter i RR 7 som saknar motsvarighet i IAS 7. RR 7, 

p.3 hänvisar till ÅRL: s krav på upprättande av kassaflödesanalysen, p.20 ett 

förtydligande som säger att in- och utbetalningar avseende mervärdesskatt kan 
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redovisas netto. Enligt (RR 7, p.40) kan informationen av räntebärande 

nettoskuld/nettotillgångar samt upplysning om operativt kassaflöde kan vara av 

värde (RR 7, se Bilaga 2). 

 

 

4.5 Kassaflödesanalys eller finansieringsanalys 

 

De flesta författare håller sig till den gamla benämningen av kassaflödesanalysen, 

nämligen finansieringsanalys. Den gamla benämningen upphörde med tillkomsten 

av RR 7 år 1999. 

Skyldighet att upprätta kassaflödesanalysen (finansieringsanalys) är reglerad i 

ÅRL2 kap 1§). I lagen används fortfarande benämningen finansieringsanalys 

medan Redovisningsrådet använder benämningen kassaflödesanalysen, som en 

anpassning till internationell standard. Enligt Aktiebolagslagen (10 kap 3 §) 

respektive lagen om årsredovisningar (4 kap 3 §) är bolag skyldig att utse en 

auktoriserad revisor och sätta ihop en kassaflödesanalys till årsredovisning. 

Enligt ÅRL (6 kap 3 §) skall kassaflödesanalys redovisa bolagets finansiering och 

kapitalinvestering under räkenskapsåret. Någon ytterligare anvisning för hur 

presentation skall göras erhålls ej av lagen, utan detta framgår av RR 7, 

Redovisning av kassaflöden. 

Kassaflödesanalysens begreppsapparat är uppbyggd efter sex olika faktorer; 

indelning, medelbegrepp, ingångsbegrepp, grunddata, justeringar och placering av 

justeringar. Utifrån de sex olika faktorer går det att skapa både en 

finansieringsanalys och en kassaflödesanalys. Redovisningsrekommendation RR 

7 är i stort sett uppbyggd efter FAR nr 10 men ändå finns det vissa skillnader 

mellan dem som exempelvis  

 

 

• Enligt RR 7 skall kassaflödesanalysen vara sektorindelad och 

använda likvida medel som medelbegrepp.  

• Enligt FAR skall kassaflödesanalysen vara indelad i tillförda medel 

och använda medel och ställs samman av explicita justeringar. 
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4.6 Sammanfattning av kapitel 4 

 

För att läsaren av uppsatsen skall få bättre uppfattning av kassaflödens 

uppbyggnad har jag valt att presentera i detta kapitel kassaflödesanalysens 

uppbyggnad efter kronologisk ordning. Eftersom författarna skriver att RR 7 är en 

översättning av IAS 7 har jag angett de skillnader som finns mellan IAS 7 och RR 

7. För att läsaren skall få ett bättre begrepp kring benämningen på analysen har 

jag klart gjort innebär i kassaflödesanalys och finansieringsanalys.  
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5. Undersökningsmodell  

 

 

I detta kapitel presenteras variabler vilka utgör de viktigaste faktorerna i en 

kassaflödesanalys. Här kommer jag att klargöra för de variabler och punkter som 

jag grundat min undersökning på. 

 

 

5.1 Benämning 

 

Under min forskning kring kassaflödesanalys har jag stöt på flera författare där de 

anger finansieringsanalys istället för kassaflödesanalys. Enligt FAR nr 10 är 

finansieringsanalyser den korrekta benämningen medan den nya 

rekommendationen RR 7 föreskriver kassaflödesanalys. 

Därför anser jag att det var intressant att undersöka i vilken utsträckning det nya 

begreppet används i studerande företagen.  

 

5.2 Startpunkt 

 

Innan kassaflödesanalysen upprättas måste företagen bestämma sig var i 

resultaträkningen de ska börja. Detta kallas för startpunkt för upprättande av 

kassaflödesanalysen. Nettoresultatet är rekommendationens utgångspunkt för 

upprättandet av kassaflödesanalysen. Trots det förekommer andra startpunkter 

som till exempel rörelseresultat, resultat efter finansnetto, resultat före skatt, 

resultat efter avskrivning och omsättning.  

 

 

Kapitlet bygger på Per Falkman, Kassaflödesredovisning (2000), s. 71-103 och Per Falkman & 

Stefan Pauli, Finansieringsanalysens dimensioner, teori och kostnader (1995), s.40-69 där inget 

annat anges. 
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5.3 Indelning 

 
En kassaflödesanalys kan indelas på traditionell indelning eller sektor indelning 
 
 
5.3.1 Traditionell indelning 

 

Traditions indelning innebär att företagets verksamhet delas in i tillförda och 

använda medel. I Sverige är den sektorindelningen av kassaflödesanalysen 

dominerande, men historiskt sett har det varit vanligast att dela upp analysen i 

tillförda och använda medel, som förespråkats av FAR nr 10 som upphörde vid 

tillkomsten av RR7.  

 

 

5.3.2 Sektorindelning  

 

Sektorindelningen började man tillämpa i USA sedan SFAS No.95 kom 1987.  

Den ligger i grund för IAS 7 och RR 7. De tre rekommendationer  

förespråkar sektorindelad kassaflödesanalys och så är även deras mallar i  

rekommendationer indelade. 

Sektorindelningen innebär att kassaflödesanalys delas in i tre sektorer: 

löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. 

 

1. Den löpande verksamheten redovisar de transaktioner som påverkat 

likviditeten och som har anknytning till den huvudsakliga verksamheten. 

Den innehåller också de flesta av resultaträkningens poster eftersom det 

underlättar en jämförelse mellan nettoresultat och nettoutdelningensflöde.  

2. Investeringsverksamheten redovisar investeringar och avyttringar av 

anläggningstillgångar och långsiktiga aktieinnehav. 

3. Finansieringsverksamhet redovisar de poster som tillhör den passiva sidan 

av balansräkningen, dvs. förändringar till följd av emissioner, upplåning 

och amorteringar.  
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Ett problem med sektorindelningen är klassificering av enskilda poster. Vissa 

poster kan placeras i flera sektorer, till exempel räntor, skatter och lämnade 

utdelningar. Problemet vid klassificering av räntor är, de ska med i den löpande 

verksamheten eller i finansieringsverksamheten. Räntorna redovisas i 

resultaträkningen, dvs. att de ska tas med i den löpande verksamheten och på så 

sätt skapas harmonisering mellan de olika rapporterna. Det blir också lättare att 

göra jämförelse mellan det redovisade nettoresultatet och det redovisade 

betalningsflödet från den löpande verksamheten. Räntorna kan också tas med i 

finansieringsverksamhet eftersom de uppkommer genom långsiktigt upplåning. 

 

 

5.4 Medelsbegrepp 

 

Medelsbegreppet avses förändringen av det medelflödet som studeras. Det finns 

två medelbegrepp som används i praxis och i rekommendation, antigen används 

likvida medel eller används begreppet rörelsekapital. 

  

5.4.1 Likvida medel som medelsbegrepp 

 

Förändringen av likvida medel är begreppet som är vanligast i internationella 

sammanhang. I USA är det sedan 1987 krav på att likvida medel skall användas 

som medelbegrepp i kassaflödesanalysen.  

  

FASB konstaterade att likvida medel är ett konkret och lättbegripligt 

medelsbegrepp och att rörelsekapitalet är subjektivt och svåranvänt. 

Fördelen med likvida medel är att det utgör ett lättbegripligt mått på resurser som 

kan användas som betalningar i den löpande verksamheten för återbetalning av 

lån. 

Jag har valt att titta på denna variabel i min granskning av årsredovisningar 

eftersom jag anser att det är en viktig upplysning som borde finnas i alla 

kassaflödesanalyser. 
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5.4.2 Rörelsekapital som medelsbegrepp 

 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder utgör 

rörelsekapitalet. Detta beror på den nära kopplingens till företags löpande 

verksamhet och de pedagogiska fördelarna. I den löpande verksamheten ingår 

inköp och försäljning och därmed påverkas kontona kassa, kundfodringar, lager 

och leverantörsskulder. Alla dessa poster ingår i rörelsekapitalbegreppet. 

Rörelsekapitalet skall utgöra verksamhetens kortsiktiga likviditet, men detta 

behöver inte alltid vara så, eftersom en anläggningstillgång kan vara lättare att 

sälja än ett lager. På grund av detta speglar inte alltid rörelsekapitaletsbegrepp 

företagets kortsiktiga likviditet. Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar kan vara svårt att bedöma. ”En anläggningstillgång är en 

tillgång som avsedd att stadigvarande i brukas i rörelsen medan en 

omsättningstillgång är en tillgång som kan omsättas till likvida medel under 

nästkommande period”. 

 

Enligt FASB har rörelsekapitalet som medelbegrepp utstått mycket kritik. Skall 

man se det som ett mått på betalningsförmåga. 

 

 

5.4.3 Nettolåneskulden som medelbegrepp 

 

Under 1990-talet har intresset för nettolåneskuld som medelbegrepp ökat. De 

flesta svenska företagen väljer att ställa upp sin kassaflödesanalys så att den visar 

förändringen av företagens nettoskuld snarare än de likvida medlen (Synpunkter 

på finansieringsanalys- Balans 8-9/96).  

 

Nettolåneskulden fokuserar på företagets låneverksamhet dvs. i vilken 

utsträckning har företaget påverkat sin nettolånesituation. Nettolåneskulden 

handlar om att identifiera långfristiga och kortfristiga skulder utifrån 

balansräkningen vilka anses vara räntebärande. Problemet som uppstår kring 
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medelbegreppet är att det är svårt att förklara vad en förändring i nettolåneskulden 

betyder. Enligt (RR 7, p.40) ingår nettolåneskulden i de kompletterade 

upplysningar som anses vara av värde.  

Enligt RR 7 skall företag använda likvida medel som medelsbegrepp men enligt 

(RR 7, bilaga 3) står det att företagen borde redovisa förändringen i 

nettolåneskulden istället för förändringen i likvida medel. Redovisningsrådet 

anser att informationen av nettolåneskulden är av värde för informationsmottagare 

(RR 7 FAR 2002 bilaga3, s.699). 

Eftersom de flesta företag väljer att ställa upp kassaflödesanalysen så att de visar 

förändringen av företagets nettoskuld snarare än de likvida medlen var det också 

ett intressant medelbegrepp att titta på, eftersom (Rolf Rundfelt, Tendenser i 

börsbolagens årsredovisningar (2000), sid, 70) påstår att det strider mot RR 7. 

 

 

5.5 Ingångsbegrepp 

 

Ingångsbegrepp beskriver vilka flödesbegrepp som redovisas i rapporten.  

Vid framtagning av kassaflödesanalys använder man sig antigen av den direkta 

eller indirekta metoden. Den direkta metoden utgår från information om in- och 

utbetalningar medan den indirekta utgår från redovisade intäkter och kostnader. 

Både FASB och IASC föredrar den direkta metoden, men tillåter även den 

indirekta metoden. Enligt RR 7 är det tillåtet att tillämpa både metoderna. Den 

indirekta metoden är dominerande i Sverige dels beroende på att 

redovisningssystemen är anpassad för att ta fram den sortens kassaflödesanalyser 

och dels föra att den anses enklare. 
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5.6 Betalda räntor 

 

Enligt (RR 7, p.26) skall företaget ange räntebetalningar samt erhållna och betalda 

utdelningar som egna poster i analysen eller i en not. I Rolf Rundfelds (Tendenser 

i börsbolagens årsredovisningar (2000), sid.70) undersökning visade sig att 

endast 18 av 30 företag lämnar sådana upplysningar som krävs av RR 7. 

Betalda räntor redovisas i resultaträkningen och skall tas med i den löpande 

verksamhenen. Räntorna kan också klassificeras i finansieringsverksamhet 

eftersom de uppkommer genom långsiktig upplåning.  

Problemet kring betalda räntor kan uppstå då man vill jämföra de olika 

sektorerna. 

Jag har valt att studera betalda räntor för att se i vilken utsträckning de valda 

företagen håller sig vid rekommendationens krav. 

  

5.7 Definition av likvida medel 

 

Enligt (RR 7, p.38) ska företaget ange vilken definition av likvida medel som 

tillämpas samt poster som ingår bland dem. Enligt (R. Rundfelt, Tendenser i 

börsbolagens årsredovisningar (2000), sid. 70) har endast 12 företag av 30 

lämnar de upplysningar som krävs av (RR 7, p.38). Jag ansåg att det skulle vara 

intressant att se om företag har blivit bättre på att lämna informationen. 

 

 

 

 

5.8 Sammanfattning av kapitel 5 

 

I detta kapitel redogör jag för variabler och punkter som ingår i min 

undersöknings modell för granskning av årsredovisningar. 
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6. Empiri och analys   

____________________________________________ 
 

I detta kapitel presenteras undersökningsresultat av variabler och punkter av de 

valda företagen och svar på de två huvudfrågorna som angetts i 

problematiseringen. Kapitlet har samma disposition som kapitel 5 varför det 

inleds med diskussion kring resultatet. 

 

 

 

6.1 Benämning  

 

Det första jag tittade på i årsredovisningar var vilken benämning som företagen 

använder på sin analys. Företagen kan följa ÅL och kalla den för 

finansieringsanalys eller följa rekommendationer och kalla den för 

kassaflödesanalys. Två olika benämningar kan skapa förvirring hos läsare av 

årsredovisningar fast det blir samma resultat oavsett vilken benämning man 

använder. Undersökningsresultatet visar att alla företag har använt sig av samma 

benämning, nämligen kassaflödesanalys. Att alla företag visar samma resultat 

underlättar jämförelse mellan de olika företagen. 

 

 

6.2 Startpunkt 

 

Resultatet visar att företagen har använt sig av olika startpunkter. Oavsett vilket 

startpunkt man har använt sig av blir slutraden för den löpande verksamheten 

densamma. Det blir svårt att jämföra poster inom denna sektor vilket leder till 

problem. Användaren måste ta del av de poster som finns i resultaträkningen för 

att se vilka justeringar som krävs. Då blir det möjligt att göra jämförelser. 

Att det anges olika startpunkter beror säkert på bilagorna som finns i RR 7. 

Nettoresultatet skall anges enligt rekommendation men enligt bilaga 1 skall 
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företaget ange resultat efter finansnetto. Det skapar förvirring för redovisare och 

de säkert får en känsla att det finns en frihet i en presentration av 

kassaflödesanalys. 

 

6.3 Indelning 

 

Alla de företag som jag har studerat har använt sig av en sektorindelad analys, 

vilket stämmer överens med kravet på en kassaflödesanalys enligt (RR 7, p.8).  

Eftersom ingen av företag har använt sig av den gamla traditionella indelningen 

då är det möjligt att göra jämförelser mellan företag 
När det gäller sektorindelningen av kassaflödesanalyser kan jag bara säga att alla 

företag har gjort indelningen på samma sätt. En annan indelning än 

sektorindelning skulle ställa till med stora svårigheter vid jämförelse. 

 

 

6.4 Medelbegrepp 

 

Undersökningsresultatet visar att 16 företag av 22 har valt att redovisa likvida 

medel som medelbegrepp. Assa Abloy, Atlas Copco, Astra Zeneca, Cardo, 

Holmen och Securitas har valt att redovisa förändringen av nettolåneskuld som 

medelbegrepp.  Oavsett att företaget har valt att använda sig av olika regler 

avviker de inte från RR 7. 

Enligt (RR 7, bilaga 3) borde företaget visa förändringar av nettolåneskulden, 

vilket innebär att det inte finns något krav utan företagets egen vilja om de vill 

redovisa nettolåneskuld eller inte. Det är ännu ett tecken på RR 7 anpassbarhet. 

Det är kanske orsak till att många företag läger större vikt på rekommendationer 

än på bilaga. Jag tycker att förändringen av nettolåneskulden borde vara en del av 

rekommendationen eftersom det hade lett till större möjlighet kring jämförelse 

mellan olika kassaflödesanalyser. Något anmärkningsvärt är att inte alla företag 

lämnar kommentarer eller noter till sina kassaflödesanalyser. Däremot lämnar de 

företag som har nettoskulden som medelbegrepp ofta mer information. 
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6.5 Ingångsbegrepp 

 

Den andre studerande variabel i min modell är efter vilken metod som 

kassaflödesanalysen är upprättad efter. Det verkar som att alla börsnoterade 

företag på Stockholmsbörsen använder sig av den indirekta metoden. Att samtliga 

företag i min undersökning har använt sig av samma metod bidrar till en bättre 

jämförelse mellan företagen.  

Här också ges företaget möjlighet att välja mellan den direkta eller indirekta 

metoden. Eftersom det inte finns något krav på vilken metod företagen skall 

använda sig, skulle inte något företag med valt direkt metod avvika från 

Redovisningsrådet rekommendation, men det skulle försvåra jämförelse.  

Den direkta metoden anses överlägsen trots att den anses vara lätt begriplig främst 

av användare av årsredovisningar som är tekniskt mindre kunniga. En del 

författare anser att metoden är mycket arbetskrävande att framställa. Det som 

anses mest krävande är att det tar tid att dela upp kund och leverantörsreskontran 

så att in och utbetalningar kan klassificeras på rätt kategori (rörelse, investeringar 

osv.) (Rolf Rundfelt, Balans 8-9/96, sid.39).  Ulf Jörlebro som är auktoriserad 

revisor anser att den direkta metoden visar de faktiska källor och  användningar 

av kassamedel på ett bättre sätt och på så sätt ger en bättre total information än 

den indirekta metoden (Rörelsekapitalet minst lika viktigt för analysen som 

kassaflöden, Balans 10/9, sid. 26).     

 

 

6.6 Betalda räntor 

 

Företag Assa Abloy, Duroc, Doro, Investor, Nobia och Sapa har valt att 

klassificera räntor till den löpande verksamheten. De andra företagen har valt att 

klassificera räntor i noter. Företagen som anger betalda räntor i noter avviker inte 

från RR 7 eftersom räntorna skall anges i den löpande verksamhet eller i not 

enligt (RR 7, p.26), men de ska vara rationella från period till period. Problemet 

uppstår då man vill göra jämförelse mellan olika kassaflödesanalyser eftersom 

denna post har klassificerats olika av undersökta företag. Jag tycker att de andra 
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företagen borde ha angett räntorna till en bestämd sektor eftersom det är svårt att 

klassificera de olika posterna till de olika sektorerna. 

 

6.7 Definition av likvida medel 

 

När det gäller definitionen av likvida medel skiljer de sig åt, vilket ställer till 

problem. De företag som väckte uppmärksamhet hos mig var Skandia som har 

valt att placera fonder för försäkringstagarnas räkning i likvida medel medan 

SSAB endast tar med kassa och bank. De andra två företag som jag la märke till 

var Securitas och Skanska eftersom de två företag har valt att kassa, bank samt 

kortfristiga placeringar ingår i likvida medel. De andra företagen har följt 

rekommendation och redovisat förändring i likvida medel, likvida medel vid 

periodens början och likvida medel vid periodens slut. På så sätt underlättar  

företagen för användarna att lättare kan se förändringen från år till år och med det 

ser storleken av förändringen. 

 Kritiken som riktas mot likvida medel är vilken definition som företagen 

använder sig av. Definition av likvida medel kan endast bestå av kontanta medel, 

men kan också inkludera andra omsättningstillgångar och i vissa fall även en del 

skulder. Problemet kan uppstå om den valda definitionen saknar motsvarande rad 

i balansräkningen. Eftersom det inte finns någon rad i balansräkningen som 

benämns likvida medel, innebär att likvida medel blir ett nettobegrepp utifrån 

olika poster. Detta ställer till problem vid jämförelser. 
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6.8 Sammanfattning av analysen 

 

När det gäller benämning av kassaflödesanalysen spelar det inte så står roll vilken 

benämning man använder sig men det kan skapa förvirring hos läsare vad är vad 

fast det är samma analys. Att inte alla företag har använt sig av samma startpunkt 

försvårar jämförelse eftersom användare av kassaflödesanalysen måste veta vad 

som ingår i posten. Alla företag har använt sig av sektor indelning  och indirekt 

metod vilket hjälper till ökad jämförbarhet. Tyvärr är det så att inte alla företag 

väljer likvida medel som medelbegrepp och det förekommer skillnader mellan hur 

företagen har definierat likvida medel vilket försvårar jämförelse mellan dessa 

företag.    
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7. Slutsatser  

 
I det här avslutade kapitlet redovisas slutsatserna från min undersökning av 

jämförelse mellan olika kassaflödesanalyser. 

 

 

Vid granskning av årsredovisningar var det svårt att hitta två kassaflödesanalyser 

som är uppställda på samma sätt. De företag som jag har studerat tillämpar RR 7 

med de anpassningar som är nödvändiga med hänsyn till företagets verksamhet. 

Undersökningsvariabler, som till exempel indelning, följer alla företag i enlighet 

med RR 7, medan de punkter som finns krav på enligt RR 7 redovisar företagen 

på en oönskad sätt. 

Det är svårt att göra jämförelser mellan kassaflödesanalyser eftersom själva RR 7 

har gett företaget möjlighet att upprätta sina kassaflödesanalyser efter olika 

begrepp och metoder som föreskrivs av själva RR 7.  

Det är inte många företag som anger noter till kassaflödesanalys, vilket medför att 

det är svårt att veta vad som ingår i de olika posterna. Då blir användarna tvungna 

att titta på balans- och resultaträkningarna och de noter som tillhör dessa för att 

komma fram till vad som döljer sig bakom olika poster. För den krävas att 

användare har en grundläggande kunskap inom redovisningen för att se 

sambandet mellan de olika posterna, vilket stämmer inte överens med 

referensramen.  

 

Kravet på jämförelse måste ses i samband med anspråken på relevans och 

tillförlighet. Men ingen av kraven får ta överhand utan det måste finnas en balans 

emellan för att uppfylla RR: s referensram. 

De börsnoterade företag har uppnått en självreglering på ett område nämligen 

metod. Alla företag använder sig av den indirekta metoden vid upprättande av 

kassaflödesanalysen trots att RR 7 inte förespråkar vare sig direkt eller indirekt 

metod. Det kanske beror på att den indirekta metoden anses vara mycket lättare att 

framställa än direkta metoden. 

Att alla företag har valt sektor indelningen är också bra men de redovisar olika 

poster i de sektorer som försvårar jämförelse. 
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Jag tycker ändå att kvaliteten på årsredovisningar har höjts eftersom det inte var 

längesen den nya RR 7 har trätt i kraft. Jag tycker att man måste ha också 

förståelse för företaget eftersom de behöver också tid att anpassa sig till den nya 

rekommendationen.  

 
 
7.1 Förslag på vidare forskning 
 
Enlig min undersökning så finns det problem kring jämförelse mellan 

kassaflödesanalyser. Problemet kanske ligger i att inte alla företag har anpassat sig 

än till den nya RR 7 men jag tror att det kommer de att göra om närmaste några 

år. Det har redan alla företag övergått till den indirekta metoden och sektor 

indelning vilket innebär att de är på rätt väg. Mitt förslag på fortsatt forskning är 

att man efter några år gör en statistisk undersökning av företagen på 

Stockholmsbörsen och ser om jämförelse mellan kassaflödesanalyser har blivit 

bättre eller sämre.  
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Bilaga 1  

 

FASBs rekommenderade modell 1. 

 

 

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 

 
Cash received customers 

Cash paid to suppliers and employees 

Dividend received from affiliate 

Interest received 

Interest paid (net of amount capitalized) 

Income taxes paid 

Insurance proceeds received 

Cash paid to settled lawsuit patent infringement 

     Net cash provided by operating activities 

 
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 

 
Proceeds from sale of facility 

Payment received on note for sale of plant x Capital expenditures 

Payment for purchase of Company S, net of cash acguired 

      Net cash used in investing activities 

 
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 

 
Net borrowings under line-of-credit agreement 

Principal payments under capital lease obligation 

Proceeds from issuance of long-term debt 

Proceeds from issuance of common stock 

Dividends paid 

      Net cash provided by financial activities 

 
D. NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 
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FASBs rekommenderade modell 2 

 
A. CASH FLOW OPERATING ACTIVITIES 

 
Net income 

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: 

Deprecation and amortization 

Provision for losses on account receivable 

Gain on sail of facility 

Undistributed earnings of affiliate 

Payment received on instalment note receivable for sale on inventory 

   Change in assets and liabilities net of effects from purchase of Company S: 

          Increase in accounts receivable 

          Decrease in inventory 

          Increase in prepaid expenses 

          Decrease in accounts payable and accrued expenses 

          Increase in interest and income taxes payable  

      Increase in deferred taxes 

      Increase in other liabilities 

Total adjustments 

      Net cash provided by operating activities 
 
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 

 
Acquisition of subsidiary x, net of cash acquired 

Purchase of property, plant and equipment  

Proceeds from sale of equipment 

     Net cash used in investing activities 

 
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 

 

Proceeds from issuance of share capital 

Proceeds from long-term borrowings 

Repayment of long-term borrowings 

Dividends paid on share capital 

     Net cash used in financial activities 
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Tabell 5.3: FAR: s rekommenderade alternativ 1. 

 

 

TILLFÖRDA MEDEL 

 

Från årets verksamhet internt tillförda medel x                                                               

Försäljning av anläggningstillgångar                                                                                 

     Minskning av långtfristiga fordringar                                                                         

     Nyemission (och andra kapitaltillskott från ägare)                                                    

     Ökning av långfristiga skulder                                                                                  

Summa Tillförda medel                                                                                                

 

ANVÄNDA MEDEL 

 

     Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier                                    

     Investeringar i aktier och andelar                                                                           

     Ökning av långfristiga fordringar                                                                            

     Minskning av långfristiga skulder                                                                             

     Utdelningtillaktieägare(andelsägare)                                                                    

Summa använda medel                                                                                               

 

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 

 

(=summa Tillförda medel minus simma Använda medel) 

Specifikation av rörelsekapitalförändringar 

      Ökning(+)/minskning(-)  av varulager 

      Ökning(+)/minskning(-)  av kortfristiga fordringar 

      Ökning(-)/minskning(+)  av kortfristiga skulder 

      Ökning(+)/minskning(-)  av likvida medel 

Summa Rörelsekapitalförändringar 
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Tabell 5.4: rekommenderande alternativ 2. 

 

 

TILLFÖRDA MEDEL 

 

Från årets verksamhet internt tillförda medel 

Förändring av rörelsekapital (ex likvida medel) 

     Ökning(-)/minskning(+) av varulager 

     Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 

     Ökning(+)/minskning(-) av kort fristiga skulder 

     Försäljnings av anläggningstillgångar  

     Minskning av långfristiga fordringar 

     Nyemission (och andra kapitaltillskott från ägare) 

     Ökning av långfristiga skulder 

Summa Tillförda medel 

 

ANVÄNDA MEDEL 

 

     Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier 

     Investeringar i aktier och andelar 

     Ökning av långfristiga fordringar 

     Minskning av långfristiga skulder 

     Utdelning till aktieägare (andelsägare) 

Summa använda medel 

 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 

 

(=summa Tillförda medel minus summa Använda medel) 

 

 

Tabell 5.5: Redovisningsrådets rekommenderade alternativ 1. 
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Den löpande verksamheten 

 

Inbetalningar från kunder 

Utbetalningar till leverantörer  och anställda  

_________________________________________________________________ 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före räntor 

och inkomstskatter 

 

Erhållen ränta 

Erlagd ränta 

Betald ränta 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

 

Förvärv av dotterföretag 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av inventarier 

__________________________________________________________________ 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

 

Nyemission 

Upptagna lån  

Amortering av skuld 

Utbetald utdelning 

__________________________________________________________________ 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  

 

Årets kassaflöde 

 

Likvida medel vid årets början 

Kursdifferens i likvida medel 
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__________________________________________________________________ 

Likvida medel vid årets slut 

 

Tabell 5.6 Redovisningsrådets rekommenderade alternativ 2. 

 

 

Den löpande verksamheten  

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 

Betald skatt 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före räntor 

och inkomstskatter  

 

Ökning (-)/minskning (+) av lager 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

 

Förvärv av dotterföretag 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av inventarier 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  

Finansieringsverksamheten 

 

Ny emission 

Upptagna lån 

Amortering av skuld 

Utbetald utdelning 
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Kassaflöden från finansieringsverksamheten  

Årets kassaflöde 

 

Likvida medel vid årets början 

Kursdifferens i likvida medel 

Likvida medel vid årets slut 

 

 

Tabell 5.7: IASCs rekommenderande alternativ 1. 

 

A.  CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 

Net profit before taxation, and extraordinary item. 

Adjustments for: 

     Depreciation 

     Foreign exchange loss 

     Investment income 

     Interest expense 

Operating profit before working capital changes 

     Increase in trade and other receivables 

     Decrease in inventories 

     Decrease in trade payables 

Cash generated  from operations 

     Interest paid 

     Income taxes paid 

Cash flow before extraordinary item 

Proceeds from earthquake disaster settlement 

Net cash from operating activities 

 

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 

 

     Acquisition of subsidiary X, net of cash acquired 

     Purchase of property, plant and equipment 

     Proceeds from sale of equipment 
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     Interest received 

Net cash used in investing activities 

 

C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 

 

      Proceeds from issuance of share capital 

      Proceeds from long-term borrowings 

      Payment of finance lease liabilities 

      Dividends paid 

Net cash used in financing activities 

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 

 

Tabell 5.8: IASC:s rekommenderade alternative 2. 

 

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 

     Cash receipts from customers 

     Cash paid to suppliers and employees 

Cash generated from operations X 

     Interest paid  

     Income taxes paid 

Cash flow before extraordinary item 

     Proceeds from earthquake settlement 

Net cash from operating activities 

 

B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 

     Acquisition of subsidiary X, net of cash acquired 

     Purchase of property, plant and equipment 

     Proceeds from sale of equipment 

     Interest received 

     Dividends received 

Net cash used in investing activities  
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C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 

 

     Proceeds from issuance of share capital 

     Proceeds from long-term borrowings 

     Payment of finance lease liabilities 

     Dividends paid 

Net cash used in financing activities 

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS   
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Bilaga 2 
 
Assa Abloy 

Atlas Copco 

Holmen  

NCC 

Skandia 

Skanska 

Kinnevik 

Framfab 

Cardo 

Nobia  

Sydkraft 

Duroc 

Sardus 

Doro 

SSAB 

Sweco 

Proliva 

Sapa 

Gambro 

Beijer 

Investor 

Securitas 

Volvo 

 

 


