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ställning 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka 

kassaflödesanalysens omtvistade 

användbarhet. Utifrån kreditgivarnas 

perspektiv beskriva och analysera områdena 

där kassaflödesanalysen anses vara 

användbar vid kreditgivning till företag. 

Metod: En kvalitativ metod bestående av ett 

frågeformulär med 13 öppna frågor. Den 

empiriska datan består av svar från nio 

stycken kreditgivningsansvariga. 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen som uppsatsen 

bygger på är främst Intressentmodellen och 

tidigare empiriska studier. 

Empiri: Data från frågeformulär besvarade av nio 

kreditansvariga som arbetar med 

kreditgivning till företag. Fem stycken 

svenska banker är representerade. 

Resultat: Resultatet visar att representanter från 

svenska banker upplever att 

kassaflödesanalysen är ett användbart 

redskap vid bedömning av företags framtida 

solvens, likviditet och kassaflöden. Det 

framgår att den utgör en prioriterad del av 

kreditgivarnas beslutsunderlag vid 

kreditgivning till företag. 
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Purpose: The purpose of this research paper is to 

investigate the debatable usefulness of the 

cash flow statement. From the creditors 

perspective, describing areas where the cash 

flow statement is considered useful for 

corporate loans. 

Methodology: A qualitative method consisting of a 

questionnaire with 13 open questions. The 

empirical data consists of responses from 

nine creditors. 

Theoretical perspectives: The theoretical reference framework on 

which the research paper is based is 

primarily the Stakeholder Theory and 

previous empirical studies. 

Empirical foundation: Data from questionnaires were answered by 

nine creditors who work with corporate 

loans. Five Swedish banks are represented. 

Conclusions: The result shows that Swedish bank 

representatives feel that the cash flow 

statement is a useful tool in assessing the 

company's future solvency, liquidity and 

cash flow. It appears that it is a prioritized 

part of the creditors' decision-making basis 

for corporate loans. 
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1 Introduktion 

I introduktionen beskrivs bakgrunden till kassaflödesanalysen och kort om lagstiftningen 

kring den. Detta följs av problemdiskussionen angående kassaflödesanalysens omtvistade 

användbarhetsområden. Detta leder till uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitel avslutas 

med uppsatsens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  
”Cash is king” sade den förre detta Volvochefen PG Gyllenhammar. Och visst är det så, 

eftersom tillgången till likvida medel är essentiellt för företagen och deras fortlevnad. God 

tillgång ger dem möjlighet att investera för att vidareutvecklas och växa. Men utan pengar så är 

det svårt för företaget att överhuvudtaget överleva. Kassaflödesanalysen är den rapport som ger 

utomstående intressenter möjligheten att överblicka företagens tillgång till likvida medel. 

(Reider & Heyler 2003) Analysen delas upp i följande tre verksamheter: löpande-, investerings- 

och finansiella verksamheten. (²Kieso et al 2011) Sådan struktur tydliggör också företagets 

förändringar av likvida medel, förmåga att generera dem och samtidigt företagets behov av dem 

(prop. 2013/14:86). 

Bestämmelser om kassaflödesanalysen finner man i IAS 7, en internationell standard som utges 

av IASB (RFR2). Från och med år 2005 antogs det att noterade företag på en reglerad marknad 

i Europeiska Unionen ska upprätta kassaflödesanalys enligt IAS 7 i sin koncernredovisning. 

Syftet med det var att öka jämförbarheten mellan företag inom den europeiska unionens 

marknad. (Finansinspektionen 2006) I Sverige infördes år 2014 ytterligare förändringar i 

årsredovisningslagen med vilka även större bolag blev skyldiga att upprätta kassaflödesanalys 

(SFS 2014:542). Till större bolag räknas börsnoterade företag på en reglerad marknad, eller en 

motsvarande marknad utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  Men också 

onoterade företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: för vart ett av de föregående 

två räkenskapsåren ska medelantalet anställda varit mer än 50 stycken, balansomslutning mer 

än 40 miljoner kr och/eller nettoomsättning varit mer än 80 miljoner kronor. (SFS 1995:1554) 

Detta innebär att balansräkningen, resultaträkningen, noter och förvaltningsberättelse för dessa 

företag ska kompletteras med en redogörelse av företagens in- och utbetalningar under 

räkenskapsåret (SFS 2014:542). Meningen var att det skulle resultera i att årsredovisningslagen 

bättre återspeglar den internationella redovisningsstandarden, samtidigt som det medför 

förenklingar för noterade bolag. Eftersom noterade bolag redan upprättade en kassaflödesanalys 

i sin koncernredovisning så blev det lättare i och med att reglerna i årsredovisningslagen blev 
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uppbyggda på samma sätt (prop. 2013/14:86). Trots att lagreglerade kraven på att upprätta 

kassaflödesanalys inte gäller alla företag så utesluter det inte en frivillig redovisning av 

analysen. Det finns ganska få, men ständigt ökande, antal företag som frivilligt väljer att 

inkludera kassaflödesanalys i deras finansiella rapporter. (Adhikari & Augustine 2006) 

Kassaflödesanalysen anammades inte omedelbart av företagens intressenter. Den användes 

enbart för att se om balans- och resultaträkningen stämmer, samt för att kontrollera andra 

gemensamma poster. Långivarna, bland annat med hjälp av nyckeltal från kassaflödesanalysen, 

övervakade företagets finansiella prestanda. (Deo 2016) Men efter den finansiella krisen år 

2008 så har kassaflödesanalysen åtnjutit mer uppmärksamhet från intressenterna (Petty & Rose 

2009). För många intressenter minskade förtroendet för resultat- och balansräkningen efter en 

period av tvivelaktig redovisning. Istället upplevs kassaflödesanalysen som en mer pålitlig 

finansiell rapport. (Mulford & Comiskey 2005) Analysen sägs, till skillnad från resultat- och 

balansräkningen, vara fri från bedömnings- och värderingsdelen (2Kieso et al 2011). 

Kassaflödesanalysen kompletterar företagets balans- och resultaträkning och underlättar för 

intressenter att få finansiell insyn i verksamheten (Deo 2016). 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt många är kassaflödesanalysen ett måste när man analyserar ett företag (Mills & Bible 

2011). Den ses som ett värdefullt komplement till de övriga delarna av den finansiella 

rapporteringen som företagen presenterar, eftersom den tillhandahåller förtydligande 

information om företagens finansiella ställning. (2Kieso et al 2011) Men kassaflödesanalysen i 

sig, samt de sammanhang där den används i, är väldigt omtvistat. Då det finns skilda meningar 

kring dess syfte och användbarhet. Huruvida kassaflödesanalysen är ett verktyg till för att 

förstärka och utvidga det redovisade resultatet samt information om kassaflödet eller för att 

skydda intressenter som är inblandade i verksamheten. Exempelvis så justerar ledningen poster 

i kassaflödet för att visa att den har presterat bättre än planerat och har rätt till högre belöningar. 

Men också genom liknande justeringar där företaget försöker övertyga olika marknadsaktörer 

att verksamhetens ekonomi är god och utvecklas i rätt riktning. (Nurnberg 2006, Lee 2011) 

Även för företag som frivilligt redovisar fritt kassaflöde kan avsikten vara att framställa 

företaget som mer framgångsrikt än vad det är i verkligheten, och på så sätt vilseleda externa 

intressenter. De är benägna att publicera fritt kassaflöde och andra mått från kassaflödet när de 

är mer positiva än redovisat resultat. Andra gemensamma egenskaper för dessa företag är att de 

har lägre kreditvärdighet och högre belåning än genomsnittet samt betalar generellt ut större 

utdelningar. (Adhikari & Augustine 2006)  
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Ett av områdena där kassaflödesanalysen framstår som betydelsefull men samtidigt kan ses som 

omtvistad, är uppskattningar av verksamhetens framtida kassaflöden. Dessa uppskattningar 

anses vara av vikt för att bland annat bedöma företagets förmåga att fortleva genom att 

finansiera verksamheten, återbetala lån eller betala utdelningar. (¹Kieso et al. 2011) 

Uppskattning av framtida kassaflöden används också för att värdera företag (Mulford & 

Comiskey 2005). Oenigheten består av hur relevant kassaflödesanalysen är för detta ändamål. 

Flera forskare ställer uppgifter från det löpande kassaflödet mot periodiserad resultat. Deras 

studier om vad som är en bra utgångspunkt för att förutspå framtida kassaflöden, det löpande 

kassaflödet eller periodiserat resultat, gav skilda svar. Även när andra poster från resultat- och 

balansräkningen har ställts mot kassaflödesanalysen har det gett olika svar. Forskarna kommer 

inte överens om vilka källor och variabler som är tillförlitligast och mer jämförbara över tid för 

att bedöma ett företags ekonomiska utsikter. (Dechow et al 1998, Kim & Kross 2005) 

 I liknande sammanhang diskuteras flera nyckeltal som har tagits fram från kassaflödesanlysen 

och sägs utgöra ett värdefullt verktyg för att analysera företagens finansiella ställning. De påstås 

antingen vara mer relevanta eller så ska de komplettera klassiska nyckeltal som enbart utgår 

från resultat- och balansräkningen. (Mills & Yamamura 1998) Exempelvis så visar studier att 

när man granskar och använder sig av kassaflödesanalysen, utöver bara resultat- och 

balansräkning, så förbättras förmågan att bedöma företags framtida likviditet och solvens (Gup 

& Dugan 1988, Mills & Yamamura 1998). Likviditet och solvens är viktigt för att det påverkar 

företagets finansiella flexibilitet. Sämre likviditet eller solvens betyder i sin tur lägre flexibilitet. 

Flexibiliteten visar företagets potentiella möjlighet att göra effektiva finansiella åtgärder för att 

svara på oväntade problem eller att dra nytta av plötsliga möjligheter. Generellt sätt så minskar 

risken för att företaget ska misslyckas med högre flexibilitet. (2Kieso et al 2011) Det saknas 

dock enhetlig standard för hur man beräknar kassflödesnyckeltal och i vilken mån de ska 

användas (Mills & Bible 2011). De befintliga nyckeltalen bedöms vara alldeles för många, 

samtidigt som de är för svagt definierade och förklarade (Deo 2016). 

 Dessa omdiskuterade mått är inte bara av stor betydelse för företaget själv, men också för 

företagets externa intressenter. En av dessa intressentrelationer är mellan företag och 

kreditgivare. Relationen är till viss del ömsesidigt beroende då företag måste finansieras medan 

banken måste få ersättning för detta. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Flera studier visar att 

analytiker och särskild kreditgivare är flitiga användare av kassaflödesanalysen vid sitt 

beslutsfattande (Street & Stanga 1989, Jones & Widjaja 1998, Berry & Robertson 2006). Viljan 

att använda sig av kassaflödesanalysen kan vara grundat i övertygelsen att den är fri från 
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justeringar eller åtminstone väldigt svår att justera. (Deo 2016) Eftersom kassaflödesanalysen 

baseras på faktiska in- och utbetalningar och inte företagets egna bedömningar. Bankerna är i 

behov av uttömmande informationskällor då de som extern intressent, det vill säga icke verksam 

inom företaget, har begränsad tillgång till sådan information som interna intressenter har 

tillgång till. (Sandell 2008) Kreditinstituten är lagreglerade för att se till att det finns ett 

acceptabelt beslutsunderlag när man bedömer risken med kreditbeviljandet. Alla risker för att 

förpliktelser i kreditavtalet inte kan fullgöras ska omprövas, medan krediten kan beviljas endast 

med goda grunder för att åliggande med stor rimlighet kommer att utföras. (SFS 2004:297) 

Enligt Lombach (SFS 2004:297) lagkommentar kan underlagsinformation omfatta de 

lånesökandes förmögenhetsställning, intjäningsförmåga, betalningsvilja, koppling till andra 

låntagare i kreditinstitutet samt liknande förhållanden av betydelse. Men samtidigt råder de 

ovannämnda oenigheter och kritiken att kassaflödesanalysen är långt ifrån fri från brister 

(Mulford & Comiskey 2005). Flervalsmöjligheter vid hantering av vissa poster gör att företaget 

kan påverka deras placering, men också tidpunkten på transaktioner. Detta avslöjas inte 

nödvändigtvis i noterna. (Weiss & Yang 2007) Sådana förutsättningar gör att företagen inte 

sällan förskönar siffrorna (Mulford & Comiskey 2005). Det finns också ett naturligt 

matchnings- och timingsproblem på kort sikt. (Dechow 1994). Sammantaget blir transparensen 

och användbarheten negativt påverkad. (Weiss & Yang 2007) 

1.3 Syfte och frågeställning 
Med utgångspunkt från problemdiskussionen ovan så är syftet med den här uppsatsen att 

undersöka kassaflödesanalysens omtvistade användbarhet. Utifrån kreditgivarnas perspektiv 

beskriva och analysera områdena där kassaflödesanalysen anses vara användbar vid 

kreditgivning till företag. Eftersom den nuvarande forskningen har enbart generellt klargjort att 

kreditgivare använder sig av kassaflödesanalysen.  

Frågeställningen är: Hur upplevs användbarheten av kassaflödesanalys vid kreditgivning till 

företag hos svenska banker? 

1.4 Avgränsningar 
Kassaflödesanalysen undersöks i generella drag, då det ingen hänsyn tas till företagets storlek 

eller huruvida de är noterad eller icke. Detta ger större utrymme för studien och bättre överblick 

på området. Själva framställandet av kassaflödet för företag och koncerner har samma logik 

endast vid analys av koncerner ska flera aspekter beaktas (Sandell 2008). Dessutom så 

överensstämmer den internationella standarden i allt väsentlighet med rekommendationer som 

tillämpas av onoterade företag och andra juridiska personer i Sverige vid upprättandet av 



11 
 

kassaflödesanalys (RR7). Det betyder att det finns i stort inga variabler som radikalt hade 

kunnat påverka studien. Eftersom det är kassaflödesanalys som ligger i fokus görs det ingen 

djupare efterforskning på själva beslutsprocessen hos bankerna. Då den ansågs vara irrelevant 

till största del, trots att andra variabler som ingår i respektive bankens kreditbeslutsunderlag 

kommer att beröras. Detta kommer enbart att ske i sammanhang av kassaflödesanalysens 

användbarhet. I samma kontext behandlas mått och annan information från balans- och 

resultaträkningen därför är det ingen utvärderande jämförelse mellan dem.  
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs och motiveras den valda metoden för uppsatsen.  Fortsättningsvis 

beskrivs processen för datainsamlingen och de verktygen som användes. Sedan beskrivs 

bearbetningsprocessen av den insamlade empirin. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

uppsatsens trovärdighet. 

2.1 Forskningsansats  

För en mer detaljerad granskning av kassaflödesanalysens användbarhet hos kreditgivarna samt 

till en viss del orsakerna bakom detta, så valdes en kvalitativ forskningsmetod. Här prioriteras 

ord istället för siffror då metoden är empirisk och tolkande. (Bryman & Bell 2013) I 

undersökningen tillämpas en kvalitativ analys med hjälp av litteraturgenomgången och med ett 

frågeformulär som enbart består av öppna frågor. Det är ett effektivt sätt att fånga in 

verkligheten. (Eriksson & Widersheim-Paul 2008) Forskningsansatsen utgår från befintlig 

kunskap och teori inom området. Den här typen av forskningsansats kallas för deduktiv. Då 

man sedan utifrån området deducerar ner till en eller flera frågeställningar. Det betyder att 

problemformuleringen och frågeställningen har under arbetets gång finjusterats allteftersom 

kunskapsläget utvecklades. Ansatsen och metoden valdes för att se om det finns en grund för 

större och mer omfattande kvantitativ forskning med avsikt att testa om resultaten är 

generaliserbara eller en djupare kvalitativforskning inom de specifika användbarhetsområdena 

för kassaflödesanalys. 

Den befintliga forskningen på området visar omtvistade för- och nackdelar med 

kassaflödesanalysen men samtidigt faktumet att den används av banker vid kreditgivning. Det 

saknas dessutom djupgående eller generaliserbar forskning om kassaflödes betydelse och de 

aspekter som den används vid i relation med kreditgivning. Kassaflödesanalysens relevans för 

att bedöma framtida insolvens, förutsäga kassaflöden eller granska ett företags finansiella 

ställning i helhet saknar konsensus. Att långivarna har kassaflödesanalys i sitt beslutsunderlag 

för kreditgivning ger inget förtydligande om hur prefererad den är och förklarar inte heller 

orsakerna bakom detta. Därför ses kvalitativ studie som ett lämpligt tillväggsgångsätt för att 

göra det första steget på området. Antal respondenter är begränsat vilket gör att studiens resultat 

inte är generaliserbart. (Bryman & Bell 2013)  
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2.2 Litteraturgenomgång 

En genomgång av befintliga artiklar och akademiska böcker gjordes för att få en uppfattning 

om vad som redan har utforskats och vilka kunskapsluckor finns på det valda området. En 

noggrann litteraturgenomgång stärker också studiens trovärdighet. (Bryman & Bell 2013) Med 

beskrivningen av begrepp och teoretiska termer definieras det aktuella studieområdet och med 

den insamlade empirin tydliggörs de befintliga forskningsresultaten inom ämnesområdet. 

Sammantaget utgjorde detta grunden för problemformuleringen och den utvalda 

forskningsmetoden.  

Relevant litteratur för studien har främst sökts fram med hjälp av sådana databaser såsom 

LUBsearch och Google Scholar. De användes i största utsträckning för att hitta vetenskapliga 

artiklar. Letandet utfördes med hjälp av olika fraser samt ordkombinationer som: Cash flow 

statement (CFS) och Cash flow analysis (CFA) + criticism, earnings, accruals, distress, 

performance, ratio, problems. Övrig litteratur som böckerna har anskaffats på 

universitetsbibliotek i Lund samt stadsbiblioteket i Malmö. Då var bibliotekens sökmotorer för 

att finna litteratur till nytta, Lovisa respektive Malin. Vidare har det använts rättsdatabaser som 

Karnov och Zeteo för att komplettera studien med relevant juridisk information och uttalanden 

som gäller inom Sverige. Webbsidor som bokföringsnämnden, finansinspektionen och av rådet 

för finansiell rapportering besöktes med syfte att tydliggöra de juridiska fakta inom ämnet. 

2.3 Frågeformulär 
Undersökningen utfördes med hjälp av ett frågeformulär som ansågs vara lämpligast i relation 

till studiens syfte och frågeställning. Frågeformulär med endast öppna frågor förväntades 

leverera djupsinniga och reflekterande svar på ett effektivt sätt. (Bryman & Bell 2013) Även 

om respondenterna som representerar respektive bank möjligtvis har ett fastbestämt 

bedömningsformulär vid kreditgivning är det inte uteslutet att deras erfarenheter, personlighet, 

inställningar och arbetsplatsens lokalisering påverkar beslutsfattandet. De kan agera i enlighet 

med bankens policy men ändå betona vissa aspekter mer utifrån egna upplevelser och kunskap. 

Därför är det inte heller uteslutet att om en personlig intervju utfördes istället hade skevhet i 

deras svar uppstått på grund av intervjuarnas etniska och sociala bakgrund samt kön. 

Intervjueffekten kunde göra respondenterna mer benägna att försöka ge en mer positiv, 

självständigt och professionell bild av sig själva än det verkligen är. Då de kanske i självaverket 

blint följer bankens förskrifter om kreditgivning. En annan betydande aspekt som kan påverka 

svaren men som exkluderas av ett frågeformulär är risken av delvis improviserade och delvis 



14 
 

omformulerade frågor som ställs av olika intervjuare. Sådan risk kan påverka en viss 

jämförbarhet bland svaren som uppnås genom samma frågestimuli det vill säga att respondenter 

har frågorna framför sig och reflekterar därför över identiska frågor. 

 

2.3.1 Design 

Formuläret är utformat utifrån insamlad information från tidigare forskning som presenteras i 

teorikapitlet. Formuläret skapades med hjälp av Sunet Survey, som är ett användbart webbaserat 

enkätsverktyg inom forskning och kvalitetsarbete vid Lunds universitet. Tillgången till den är 

kostnadsfri för studenter på Lund Universitet och dessutom är hanteringen av programmet 

enkelt. Det finns ett stort utrymme för flexibel sammanställning av frågeformuläret, då man kan 

välja mellan olika alternativ för utseende och struktur. Den erhållna datan samlas in på ett konto 

där man kan få en bred översikt över svaren och kraftfulla verktyg för att hantera dem.  Med 

hänsyn till detta bedömdes programmet som ett bra verktyg att skapa ett frågeformulär då 

programmet underlättar arbetsgången med användarvänlig förberedelse, framställande och 

slutsprocess med hjälp av den informationsrika manualen. Formuläret designades så att det har 

en tydlig och lättförstådd layout. (Se bilaga 1) 

Formulärets frågor sammanställdes så tydligt som möjligt för att inte väcka tvivel hos 

respondenterna samt misstolkningar och/eller orsaka svarsbortfall. Ledande frågor var också 

exkluderade eftersom de kunde ha riktat in respondenten på ett visst spår och uteslutit de 

objektiva och rättvisa svaren. Det vill säga att de hade svarat det som de anser att de borde ha 

sagt med hänsyn till en eller annan aspekt istället för att svara enligt deras praxis. För att inte 

förlora kvaliteten på svar och för att behålla intresset hos respondenterna ställdes endast få och 

de viktigaste frågorna. Formuläret innehöll enbart öppna frågor där respondenterna kunde svara 

fritt. Nackdelarna med formulär är att uppföljnings- och sonderings frågor är uteslutna. Då de 

hade kunnat ge mer uttömmande reflektioner som är av stor vikt vid öppna frågor. (Bryman & 

Bell 2013)  

 

2.3.2  Genomförandet och databearbetning  

Respondenterna var bestämda utifrån syfte- och problemformuleringen och till följd av den 

insamlade teorin. Då det blev klart att frågeformuläret borde vara besvarad av kreditansvariga 

för företag på banken. Kassaflödesanalysen ingår i kreditbeslutsunderlag för juridiska personer 

hos bankerna men en omtvistad syn på kassaflödesanalys relevans ledde till överväganden om 
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hur användbar den egentligen är i kreditgivningssammanhang. Det vill säga hur kreditgivarnas 

syn på användbarheten av kassaflödesanalys förhåller sig till de skilda åsikterna i området. 

Respondenterna representerade fem svenska banker som är Nordea Bank, Skandinaviska 

Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Sparbanken Skåne. Valet av 

bankerna motiveras med att det var mer sannolikt att dessa banker handskas med utlåning för 

företag och har mångåriga erfarenheter samt en bas av insamlade, testade och utvecklade 

kunskaper över tid i detta området. Det uppnåddes en någorlunda balans mellan antalet 

respondenter per bank vilket uteslöt risken att svaren från en banks respondenter får för stor 

tyngd i resultatet. Totalt var det nio respondenter som deltog i undersökningen. 

Respektive bankkontor i omnejd besöktes i första hand. Syftet med besöket var att få möjlighet 

att möta respondenterna personligen eller att få en direktkontakt med dem. Då det ansågs att 

endast söka kontakt via kundtjänst inte hade gett den tidsmässiga effektivitet som uppnåddes 

via besök. Ett tillfälle för att få träffa respondenten, och ge en presentation personligen, 

bedömdes också ge en större benägenhet hos denne att ställa upp för undersökningen genom en 

bättre förmedlad bild av hur betydelsefullt och eftertraktad deras deltagande är. Kontoren valdes 

med hänsyn till tillgänglighet det vill säga de som fanns i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Avgörande för detta valet var tids- och kostnadsaspekt samtidigt som studiens syfte. Samtidigt 

så är Lund, Malmö och Helsingborg stora städer med en hel del aktiva företag. Men för att 

säkerställa jämn fördelning mellan bankerna så togs det även telefonkontakt med kontor i andra 

större städer som Göteborg och Stockholm.   

En del av respondenterna gick inte att få tag i direkt på kontoret, förklaringen till detta är den 

höga arbetspositionen och arbetsbelastningen. Då togs istället kontaktuppgifter till respektive 

person. Det är också en anledning till varför undersökningen utförs med hjälp av frågeformulär 

istället för personliga intervjuer. En personligintervju hade varit svårt att bestämma framför allt 

när man även tar hänsyn till att inte alla som jobbar med kreditgivning har juridisk rätt att 

besvara frågorna. Via de erhållna kontaktuppgifterna skickades mejl med länken till 

frågeformuläret och en kort presentation. Ett godkännande och en viss säkerhet för att 

formuläret kommer att besvaras uppnåddes genom telefonsamtalet med aktuell respondent som 

inte gick att träffa personligen. För att förstärka respondenternas intresse att medverka i 

undersökningen erbjöds en möjlighet att ta del av studiens slutliga resultat. Vidare för att få 

respondenter att besvara frågorna, så lovades anonymitet för svaren. Det framgick att det är 
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viktigt för respondenterna att svaren inte kopplas till en specifik bank och att deras namn inte 

heller anges i en jämförelse med andra kreditgivare. 

Frågeformuläret som varje respondent fick länken till innehöll analoga frågor sammanställda i 

samma ordningsföljd som kunde läsas i helhet innan besvarandet. I vilken följd de besvarades 

var ingen viktig aspekt eftersom frågorna var oberoende av varandra. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är det också påvisat att det tar en kortare tid att besvara frågorna om man har översikt 

över helheten. Då mindre tidskrävande formulär upplevs inte att vara alldeles för besvärliga och 

minskar sannolikheten för utelämnade svar. Tidsbegränsningar för respons var en vecka, men 

respondenterna hade en tendens att inte följa tidsbegränsningen och svarade oftast först efter 

påminnelser. Dessa påminnelser skickades i första hand via mejl, och vid behov påmindes 

respondenterna också via telefon. Respondenterna läste själva och besvarade frågorna när de 

hade tid och möjlighet att göra det. Det minskade risken för ytliga svar som kunde ha 

förekommit vid en personligintervju men samtidigt ökade risken för alldeles genomtänkta svar 

då betraktelse av spontan respons är exkluderad vid frågeformulär. När det gäller den praktiska 

delen så är frågeformulär ett billigt sätt att samla in data samt även tidseffektivt i den aktuella 

studien i jämförelse med andra undersökningsmetoder. 

Analysen av erhållna svar inleddes med att sammanställa dem i form av en matris. Där vars en 

rad tillhörde en av respondenterna för att presentera nyckelord och andemeningen från deras 

svar och där kolumnerna utgjorde frågorna. Detta sammanställdes för att skapa en helhetsbild 

över svaren. Både för varje fråga men också respondent. Var och en respondentens perspektiv 

och helhetsbild över kassaflödesanalysen urskildes och jämfördes det mot den samlade bilden, 

för att se om det fanns möjlighet till någon form av kategorisering av respondenterna. Slutsatsen 

var att det inte fanns några utmärkande drag eller mönster som kunde kategorisera 

respondenterna i grupper. Det rådde till stor del en konsensus bland deras personliga 

uppfattningar. Vidare söktes det mönster för respektive fråga för att skapa en helhetsbild över 

respondenternas samlade åsikt i frågan. En sådan detaljerad analys gav mer ett lämpligt och 

intressant underlag.  

Frågeformulär med öppna frågor gav respondenterna förutsättningar att motivera och förklara 

sina svar fritt. För att inte gå miste om detaljer vid empiripresentation i samband med analys 

återges respondenternas svar förutom parafraser och citat även i form av en matris. (Se bilaga 

2) Det var av betydelse att respondenter skulle känna igen sig om de läste uppsatsen men också 

att andra utomstående läsare hade en bättre översikt över empirin. Matrisen är en 
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sammandragen bild av aktuella svar. Analys delades slutligen upp efter teorikapitlet i uppsatsen. 

Empirin lämpade sig väl och delades med lätthet upp i dimensioner för detta ändamål utan att 

förlora relevant data. Tolkningar i analysen gjordes utifrån frågor som tillhörde respektive 

dimension men även utifrån svaren på andra frågor och respondenternas profiler i helhet. 

Anledningen var att på grund av öppna och vissa väldigt nära relaterade frågor svaren till en 

viss del var utspridda över frågeformuläret.   

2.4 Uppsatsens trovärdighet 
Trovärdighet i forskningen behövs för att styrka dess kvalitet. Enligt Bryman & Bell (2013) ska 

trovärdighet i kvalitativa studier bedömas utifrån fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. (Bryman & Bell 2013) 

Tillförlitlighet innebär att man utför forskning utifrån rådande regler, samtidigt som man 

rapporterar resultaten till deltagarna för bekräftelse om resultaten blev rätt uppfattade. (Bryman 

& Bell 2013) Uppsatsen skrevs i enlighet med de gällande reglerna. Det gjordes dock ingen 

deltagarvalidering. Den avgörande orsaken var tidsaspekten. Tiden upplevdes vara en stor 

begränsning, inte enbart för uppsatsens skrivande men också för respondenterna som på grund 

av sin arbetsställning inte kunde ägna så mycket av sin tid för medverkan. Mer tid hade varit 

till stor nytta för att stärka resultatet genom att skicka uppföljningsfrågor samtidigt för att få 

deltagarnas synpunkter på det uppnådda resultatet. Sammantaget bedöms den utförda 

forskningen ha medelstark tillförlitlighet eftersom ett av de två delkraven är uppfyllt. 

Överförbarhet betyder enligt Bryman och Bell (2013) huruvida undersökningens resultat är 

överförbara till en annan miljö. Det krävs fullständiga och detaljerade beskrivningar om urval 

och kontext för att läsaren ska bedöma om resultaten är överförbar eller inte. I denna studien 

utgör utvalda deltagare inte ett representativt urval och ämnesområdet är specifikt definierat 

därför är resultaten inte överförbara till andra grupper och sammanhang. 

Pålitlighet uppnås genom att man redogör alla faser av forskningsprocessen på ett fullständigt 

sätt. Här ingår också om hur välgrundade slutsatserna är (Bryman & Bell 2013). Genom hela 

uppsatsen presenteras det en tydlig beskrivning med argumentation om datainsamlingen, om 

val av respondenterna och analysprocessen. Det enda som kan utmana uppsatsens pålitlighet 

till en viss del är presentation av empirin. Med hänsyn till respondenternas önskan om 

konfidentiell behandling av svarens ursprung togs det beslut att inte presentera empirin under 

en enskild rubrik delad per person eller bank. Vid redogörelse av empirin i samband med analys 

bestämdes också att inte heller markera de anonyma respondenterna med exempelvis 
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Respondent 1, Respondent 2 osv. Dessa beslut ansågs vara nödvändiga för att uppfylla 

respondenternas krav. Men som en åtgärd till att empirin inte skulle ifrågasättas av läsaren har 

en matris sammanställts som ett komplement till den redan redovisade empirin under rubriken 

empiri och analys. Den ger en bred översikt av de erhållna svaren. Slutsatsen bedöms vara 

pålitligt då den är styrkt med tidigare forskning. 

Att agera i god tro som forskare innebär att inte låta sina personliga värderingar påverka 

genomförandet av och resultaten från en undersökning. Detta kallas för konfirmering. (Bryman 

och Bell 2013) Vid datainsamling och bearbetning lades mycket vikt på att inga personliga 

värderingar och åsikter blir inblandade. Materialet granskades dessutom noggrant och kritisk.   
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3 Teori 

Här presenteras teoretiska begrepp som definierar området för undersökningen.  Genom en 

detaljerad beskrivning återges kassaflödesanalysens uppbyggnad, syfte och användare. 

Sedan förklaras begreppet nyckeltal och innebörden av intressentmodellen. Avslutningsvis 

sammanförs och utvecklas dessa begrepp med hjälp av tidigare studier.     

3.1 Kassaflödesanalys 

3.1.1 Översikt 

Varje beståndsdel i finansiella rapporter har sin egen roll och tillhandahåller sin egna särskilda 

information (Elliott & Elliott 2011). Förvaltningsberättelse är en rapport vars syfte är att ge en 

på ett rättvist sätt ge en översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, finansiella 

ställning och resultat. Noter är kompletterande upplysningar rörande poster i resultat- och 

balansräkningar. (Grönlund et al 2013) Resultaträkningen visar företagets nettoresultat för 

respektive år genom att sammanställa intäkter och kostnader. Balansräkningen visar 

förändringar som har skett i företagets tillgångar och skulder. (Elliott & Elliott 2011) En 

kassaflödesanalys är redovisningen av ett företags betalningsflöden under en viss tidsperiod 

(Sandell 2008). Tack vare den olikartade information som kassaflödesanalysen tillhandahåller 

är den ett komplement till de traditionella rapporterna och förstärker översikten över företagets 

finansiella ställning (Elliott & Elliott 2011). Kassaflödeanalysen tas med utgångspunkt från 

balansräkningen och resultaträkningen. Man går systematiskt genom varje av kategorierna och 

rensar de poster som tillhör inte analysen. Enbart faktiska betalningar som ska redovisas. 

(¹Kieso, Weygant & Warfield 2011) 

3.1.2 Beståndsdelar  

Alla in- och utbetalningar som sker i företaget fördelas i tre kategorier, dvs kassaflödet från den 

löpande verksamheten, från investeringsverksamheten och från finansieringsverksamheten 

(¹Kieso, Weygant & Warfield 2011).  

I det löpande verksamheten hittar man kassaflöden som är kopplade till den dagliga 

affärsverksamheten (Sandell 2008). Det är i stort inköp och försäljning, det vill säga 

inbetalningar för sålda varor och/eller tjänster, samt utbetalningar till leverantörer och anställda 

(Mulford & Comiskey 2005). Här ingår också sådana betalningsflöden såsom skatter och räntor 

(Hansson, Arvidson & Lindquist 2006). Den oftast förekommande och önskvärda trenden är att 

kassaflöden progressivt ökar under förtagets fortsatta drift (Sandell 2008). Den löpande 

verksamheten kan redovisas med hjälp av direkt eller indirekt metod. Bägge metoderna visar 
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samma resultat endast deras uppställning skiljer sig åt. Valet av metoden beror på vilken 

information vill man prioritera. Beräkningen av investerings- och finansieringsverksamheter är 

alltid samma oavsett vilken metod väljs för den löpande verksamheten. (Adolphson 1999)  

Investeringsverksamheten visar inköp och försäljning av materiella, immateriella och 

finansiella anläggningstillgångar. Det är investeringar som möjliggör att företaget kan driva sin 

affärsverksamhet det vill säga att det skapar förutsättningar för att fortsätta den löpande 

verksamheten. (²Kieso, Weygant & Warfield 2011) Alla anläggningstillgångar som tillhör 

investeringsverksamheten är sådana som stadigvarande används av företaget. Det kan vara 

exempelvis inventarier, maskiner och fastigheter. Vanligtvis så är kassaflödet i denna 

verksamheten negativt men det är inte uteslutet att företaget under vissa år säljer mer än vad 

man investerar. Om man ser utifrån ett längre tidsperspektiv så är behovet av investeringar 

oftast cykliskt. Man investerar som mest när man startar verksamheten och sedan när 

tillgångarna blir slitna och/eller föråldrade och därav måste bytas ut. Investeringar kan också 

vara stabila om det är ett större företag som expanderar. Investeringarna är då reguljära och det 

förekommer inga stora skiftningar i kassaflödet. Kapitalplaceringar kan se annorlunda ut 

beroende på företagets verksamhet. I fall negativ nettoresultat från investeringsverksamhet 

överstiger positiv nettoresultat i den löpande verksamheten då är företaget i behov av mer 

kapital. (Sandell 2008) 

Finansieringsverksamheten visar hur de aktiviteter som sker i löpande- och 

investeringsverksamheten finansieras. Resurserna kan huvudsakligen anskaffas genom att 

ägarna tillskjuter pengar till företaget eller att företaget lånar pengar från ett kreditinstitut. Det 

är inte heller uteslutet att företaget finansierar sig själv med likvida medel som har blivit över. 

Utflödena här består av utdelningar och amorteringar som går till respektive anskaffningskälla 

av medel. (Sandell 2008) 

3.1.3 Fritt kassaflöde och CAPEX 

CAPEX står för capital expenditures och består av investeringar för att förvärva eller 

uppgradera fysiska tillgångar. Alltså det del av kassaflödets som återinvesteras i företagets 

verksamhet, delvis för att upprätthålla och delvis för att utvidga verksamheten. Storleken på 

CAPEX som krävs beror på vilken typ av verksamhet som företaget sysslar med eftersom vissa 

verksamheter kräver mer kapital än andra. CAPEX är en del av investeringsverksamheten. 

(Goleman 2002) Man kan välja att separera CAPEX för upprätthållande och utvidgande åt, men 

det är i stort sätt omöjligt för utomstående att göra den bedömningen. IFRS uppmuntrar företag 
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att presentera detaljerad CAPEX i sina rapporter, för att hjälpa intressenter med beräkningen. 

(Christy 2009) 

En allmänt accepterad enkel definition av det fria kassaflödet beräknas genom att dra bort 

CAPEX från det löpande kassaflödet (Ketz 2016). Kvar blir det kassaflöde som företaget kan 

generera efter att spenderat det som krävs för att upprätthålla och utvidga sin tillgångsbas 

(Goleman 2002). Det fria kassaflödet kan delas upp i fyra stycken huvudområden för 

användning: förvärv, aktieåterköp, utdelning samt återbetalning av skulder (Christy 2009). 

3.1.4 EBITDA 

Enligt Eastman (1996) så använder sig banker av EBITDA som ett substitut till kassaflöde i 

sina beräkningar. EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är 

företagets rörelseresultat före skatter, räntor, nedskrivningar och avskrivningar (Goleman 

2002). 

 

3.1.5 Syfte och intressenter 

Användarna av finansiella rapporter, som inkluderar kassaflödesanalysen, analyserar och 

utvärderar ett företags förmågor och andra viktiga aspekter. Vilken information som är 

efterfrågad beror på om detta är en intern eller extern aktör och i vilket sammanhang 

informationen kommer att användas.  Finansiell analys ska också kompletteras med andra 

variabler så som fördjupade kunskaper i företagets verksamhet och signifikanta händelser i 

omvärlden. Oberoende av syftet så bidrar finansiell analys till aktörernas beslutsunderlag. 

(Sandell 2008) Kassaflödesanalysen tillhandahåller informationen om företagets förmåga att 

generera likvida medel, tidpunkten och en viss garanti gällande dem. Genom att analysera 

kassaflöden under ett visst tidsintervall, det vill säga under ett antal år, kan man identifiera 

risker, storlek och tidpunkt för ett betalningsflöde. Det är även en bra förutsättning för att följa 

upp sambandet mellan lönsamhet och nettot av in- och utbetalningar. (¹Kieso et al. 2011) 

  

Externa intressenter som vill få information om företaget använder sig av års- eller 

koncernredovisningar (Sandell 2008). Externa aktörer kan med hjälp av kassaflödesanalysen se 

om företaget har positiva kassaflöden och se på vilket sätt likvida medel används (Hansson, 

Arvidson & Lindquist 2006). Intressenterna är i behov av denna typ av information för att 

säkerställa att överenskomna åtaganden med företaget uppfylls (¹Kieso, Weygant & Warfield 

2011). Det betyder att de har mycket begränsad tillgång till informationen. För en större 

överblick av den finansiella ställningen måste upplysningar granskas från flera perioder, 
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eftersom ett års uppgifter kan vara helt missledande. Speciellt kassaflödet kan skifta från år till 

år, exempelvis på grund av stora engångsinvesteringar eller försäljningar av 

anläggningstillgångar. (Sandell 2008) 

 Interna intressenter kan använda sig av kassflödesanalysen till samma syften som externa 

parter, men har tack vare deras större tillgång till mer detaljerad information därför använda 

analysen till annat också (Sandell 2008). Den kan vara underlag för budgetplanering och extern 

finansiering. Prognoserna över de framtida kassaflöden kan jämföras med förpliktelser som ska 

betalas. Då företaget kan se om de kommer att klara sig med självfinansiering eller vara i 

kapitalbehov från externa aktörer. (Adolphson 1999) 

3.2 Nyckeltal 

3.2.1 Innebörd 

Värdefull information kan fås från nyckeltal, som visar ett förhållande mellan två storheter. Att 

se endast på ett nyckeltal ger ingen användbar data för analytikerna därför ska nyckeltalen 

jämföras med varandra. (Kluwer 2016) Jämförelsen skall ske över tid och även mot 

branschgenomsnitt och/eller konkurrenter, det vill säga att nyckeltal måste sättas in i ett visst 

sammanhang. Det ger underlag för analys av historisk utveckling samt prognoser. (Adolphson 

1999) Antalet och typ av nyckeltal beror på företagets verksamhet och struktur. Vid analysen 

får det inte heller bortses från vilken livsfas företaget befinner sig i. Expansionsfasen 

kännetecknas exempelvis av väsentliga investeringar och höga räntekostnader på grund av 

upplåning. Under mognadsfasen kan företaget finansiera sig själv och minska sina 

räntekostnader. Detta är naturliga fenomen men de måste tas till hänsyn vid uträkning och 

jämförelse av nyckeltal. Storleken på företaget kan också ha en betydelse. Stora företag har mer 

krav på att visa att de har kontrollen över sin ekonomi och är kapabla att uppnå sina mål. De 

ska informera marknaden och de viktiga externa intressenter som banker samt andra finansiärer 

att verksamheten drivs stabilt framåt. Därför kan nyckeltal ses som väsentligt del av dialogen 

med kreditgivare och andra intressentgrupper. (Kluwer 2016) 

Beräkningen av nyckeltalen grundas på balansräkningen och resultaträkningen eller intern 

redovisning. Det mest förekommande underlaget är balans- och resultaträkningen. (Kluwer 

2016) Med hänsyn till att det finns olika redovisningsprinciper som kan förändras i ett företag 

över tid och kan skilja sig från andra organisationer ska man säkerställa att de är jämförbara vid 

analys av nyckeltal. I annat fall risken är att man likställer två helt olika variabler. Ett annat sätt 

för att ta fram nyckeltal är uträkningar från kassaflödesanalys. (Adolphson 1999) De används 

vid bedömningen av företagets förmåga att generera kassaflöde men framförallt för att bedöma 
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kortsiktig kreditvärdighet. Med hjälp av de kan man identifiera tecken som signalerar risken för 

en konkurs eller obestånd för företaget. (Stenberg & Sigbladh 2003) 

3.3 Intressentmodellen  
Med ett företags intressenter så avses de individer, grupper och organisationer som har någon 

form av utbytesrelation med företaget. Det betyder att företaget och dess intressenter befinner 

sig i ett beroendeförhållande med varandra, där företaget är beroende av intressenternas 

medverkan i verksamheten och intressenterna behöver få sina olika behov tillfredsställda. 

(Bruzelius & Skärvad, 2011) 

Ett företags intressenter kan illustreras enligt följande: 

 

Figur 1: Intressentmodellen (Ax et al 2011, s. 26) 

Utgångspunkten för intressentmodellen är att ett företag och dess ledning strävar efter att uppnå 

ett stabilt förhållande med sin omgivning. (Ax et al 2011) Ledningen i företaget måste förstå de 

olika intressenternas krav och försöka uppfylla dem. Detta är en viktig uppgift för ledningen 

både på kort och lång sikt. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Det krävs balans mellan de bidrag 

intressenterna lämnar till företaget och de belöningar intressenterna får från företaget. 

Intressenterna kräver belöningar som är större än det bidrag de lämnar till företaget. (Ax et al 

2011) Att skapa villighet från intressenternas sida för att medverka är ett krav för att 

verksamheten ska fungera utan störningar. På kort sikt försöker ledningen oftast få 

intressenterna att jämka sina krav, så att företagets verksamhet inte äventyras. På längre sikt 
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vill ledningen framför allt öka företagets belöningsförmåga. Belöningen beror på vad 

intressenten har för krav men oftast likställs företagets vinst med dess belöningsförmåga. 

(Bruzelius & Skärvad 2011) På kort sikt så ses jämkandet av företaget som ett nollsummespel 

men på längre sikt är strävan att det ska vara ett plussummespel. (Ax et al 2011) 

Intressenter i fokus för den här uppsatsen är kreditgivarna. Långivarna, mer preciserat banker, 

bidrar till företaget med kapital som behövs för företagsfinansiering. I utbyte vill bankerna ha 

någon form av säkerhet på att lånet kan återbetalas samt att ränta på det insatta kapitalet kan 

erhållas regelbundet enligt överenskommelse. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Därför måste 

bankerna genomföra en företagsanalys för att säkerställa att företaget är finansiellt stabilt. Deras 

bedömningsambition är oftast långsiktigt då de vill se att företaget har förutsättningar att klara 

av betalning av räntor och amorteringar. (Stenberg & Sigbladh 2003) 

Bankernas verksamhet reglernas i banklagen där det finns restriktioner gällande kreditgivning. 

Bestämmelserna kompletteras i vanliga fall med bankens egna bedömningar. Det finns olika 

faktorer som banken ska ta hänsyn till vid kreditbedömning som gör att processen i slutändan 

kan vara väldigt komplex. De viktigaste aspekterna anses vara företags återbetalningsförmåga, 

överlevnadsförmåga och kassaflödesprognoser. Med den sista kan banken få hjälp från 

kreditupplysningscentralen UC AB, där prognoser och analyser av ett företag kan utföras på en 

kort tid. Ett antal relevanta nyckeltal och en viss utvärdering, jämförelse och tolkning av dessa 

nyckeltal kan ge en bra indikation för att förutsäga konkursrisk.  Nyckeltal och andra 

effektivitetstals beräkningar och analyser kan också tas fram genom samarbete med UC AB. 

(Stenberg & Sigbladh 2003) 

3.4 Empiriska studier 

3.4.1 Kassaflödesanalys 

3.4.1.1 Tillförlitlighet 

Intresset som ägarna och ledningen har sammanfaller inte alltid. Ägarna vill öka företagets 

värde och sin egen avkastning, därför kan ledningen inte sällan uppleva att den jobbar under 

press. Ledningen ska generera mått som visar att ägarvärdet ökar för att tillfredsställa ägarna 

och samtidigt för att kunna dra nytta av det hela för sin egen skull. Det förekommer att 

ledningen, för att öka sin aktiebaserade kompensation, agerar kortsiktigt. Men även andra 

ersättningsbaserade kopplingar är orsaken till att ledningen utför justeringar på eget initiativ. 

Kassaflödet är ett typiskt underlag för att mäta ledningens prestation. Därför finns det en risk 

att kassaflödet justeras av opportunistiska skäl, samtidigt som ledningen avsiktligt vilseleder 



25 
 

andra intressenternas uppfattning om företagets finansiella ställning. (Nurnberg 2006) Lee 

(2011) identifierar fyra andra, och till en viss del överlappande, orsaker till varför företaget ökar 

siffrorna i kassaflödesanalysen framför allt i det redovisade löpande kassaflödet. Motiven 

omfattar upplevda finansiella svårigheter, långsiktig kreditbedömning, förekomsten av 

analytikers kassaflödesprognoser och en högre association mellan aktieavkastning och 

kassaflödesanalys. 

 Till skillnad från justeringar i redovisat resultat kan man inte använda sig av förutbestämda 

uppskattningar för att påverka kassaflödesanalysen. Justeringar i kassaflödet utförs genom 

klassificering och timing. Det vill säga företaget skiftar poster mellan de olika kategorierna i 

kassaflödet både innanför och utanför ramverket gällande för kassaflödesanalys. Den andra 

justeringen är tidsbestämning för transaktioner, då företaget avsiktligt försenar betalningar till 

leverantörer eller ökar takten på kundernas inbetalningar. Dessa åtgärder vidtas speciellt när 

incitamenten för ledningen att göra det är särskild höga. (Lee 2011) Samma handlande 

identifierar också Nurnberg (2006) men han fokuserar mer på nettokassaflödet. Exempelvis om 

kreditgivarna anger specificerade krav i sitt avtal på nettokassaflödesnivåer, så sker justeringar 

av ledningen i syftet att inte bryta mot avtalet. De har möjlighet att påskynda inbetalningar 

och/eller fördröja driftsbetalningar för att öka företagets löpande kassaflöde. Med hänsyn till 

att aktiepriserna reflekterar värdeprognoser på det löpande kassaflödet av analytiker och 

individuella investerare, justeras kassaflödet med förväntningar på att aktiepriserna kommer att 

öka. Genom sådant agerande ökar ledningen sin belöning på bekostnad av företagets långsiktiga 

värde. (Nurnberg 2006). Trots de befintliga förutsättningarna för justeringar av 

kassaflödesanalys så har betydelsen av analysen ändå ökat särskilt i samband med att företag 

har finansiella problem. Det är konsistent med att den har blivit som ett traditionellt mått på 

utvärdering av företags insolvens och kreditvärdighet. Detta utnyttjas av företaget och är 

ytterligare en anledning till att siffrorna drivs upp i det löpande kassaflödet när företaget är nära 

insolvens eller nära behov av investeringar samt extern finansiering. (Lee 2011) 

3.4.1.2 Solvens 

Sharma och Iselin (2003) argumenterar för att insolventa företag är svåra att upptäcka om man 

enbart fokuserar på information som redovisas i balans- och resultaträkningarna. Med en 

tillbakablick till kända företagskrascher som exempelvis Enron och W. T. Grant Company  så 

visade mått på solvens tagna från periodiserat information inga indikationer  på finansiella 

problem tillräckligt tidigt för att undvika eller åtminstone minska de förluster som investerare 

och långivarna har lidit. Kassaflödet var historiskt avtagande och kunde ha belyst problemet 
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långt innan insolvensprocessen gick så långt att den blev oåterkallelig. Sharma och Iselin (2003) 

förespråkar också att analys av kassaflödet i företag utsatta för finansiella problem kommer att 

öka externa intressenters pricksäkerhet och tillförlitlighet i beslutsfattande. Där de säger att 

kassaflödesanalys även kan användas som bas för utveckling av egna strategier för att 

uppmärksamma och övervaka insolventa företag.  

Enligt Eisdorfer (2007) så är informationen om förändringar i förväntat framtida kassaflöde en 

central indikator för att förutse ett företags insolvens. Så därför ska man speciellt fokusera på 

likviditetsflödena i företag som kämpar med finansiella problem. Det visade sig i en 

undersökning med företag som har gått i konkurs att nyheter och information om framtida 

kassaflöde var mer avgörande än nyheterna och information om förväntad avkastning för 

marknaden innan konkursen. Därför är trender som minskningen i framtida likvida medel ett 

möjligt tecken på att företaget ska ha det svårare att fortsätta bedriva sin verksamhet i 

fortsättningen. 

Sharma och Iselin (2003) anser att kassaflödesanalysen har större reliabilitet i förutsägelse än 

periodiserad information som påverkas mycket av kreativ redovisning. Det vill säga att det finns 

en viss flexibilitet samt luckor i redovisning, placering och allokering av poster samtidigt som 

utvärdering av dessa. Periodiserad information är därför inte lika objektiv och jämförbar över 

tid som den från kassaflödesanalys. Prioriterad relevans av kassaflödesanalysen stödjer de 

också med undersökningar som visar att det finns en större grad av osäkerhet i 

solvensbedömningar med utgångspunkt från enbart balans- och resultaträkningarna. Detta är 

till följd av osäkerhet i redovisningen som i sin tur orsakas av komplex företagsmiljö. Eisdorfers 

(2007) hävdar att det finns samband mellan nyheter om framtida kassaflödet och sannolikheten 

att företaget ska gå i konkurs. När företaget upplever finansiella svårigheter drivs deras värde 

på marknaden av sannolikheten för att företaget ska hamna i obestånd. Men eftersom 

sannolikheten är kopplad till företagets förmåga att generera framtida likvida medel så har 

nyheter och information om detta stor påverkan på marknadsvärdet. Det vill säga att fokuset på 

framtida kassaflöde ökar med större grad av finansiella problem i företaget. 

Resultaten av Sharma och Iselin (2003) undersökning uppnåddes genom en experimentell 

undersökning i Australien. Där två grupper av kreditgivare bedömde företagets solvens utifrån 

balans- och resultaträkningen eller med uppgifter från kassaflödesanalysen. Bedömningar 

skiljde sig åt mest när det gällde företag med finansiella problem. Därför blev studiens slutsats 

att kassaflödesanalys är mer användbar i bedömningen av företags solvens, alltså att den 

associeras med större bedömningsnoggrannhet för kreditgivarna. Studien stödjer även 
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argument som andra forskare har kommit fram till, det vill säga att information i 

kassaflödesanalys är mer omfattande än den som presenteras i balans- och resultaträkningen. 

Informationen dessutom är också olikartad i förhållande till varandra. Sammantaget så har mer 

relevant information en positiv effekt på beslutsfattande än den mindre relevanta informationen.  

Eisdorfers (2007) kollade på kassaflödet ur en annan synvinkel och undersökte den med hjälp 

av vektor autoregressiv modell. Där han kollade på hur nyheter om förväntad 

marknadsavkastning samt framtida kassaflödet samspelar med varandra över tid i relation till 

företagsekonomiska tillstånd. Han testade dessa variabler med hjälp av teser som i slutändan i 

helhet bekräftar kassaflödes överordnade betydelse över förväntad marknadsavkastning. 

Variablerna undersöktes i företag med olika grad av finansiella problem samt i företag som 

redan var i konkurs. Resultat överensstämde med förutsägelsen att framtida kassaflödesnyheter 

i förhållande till förväntade marknadsavkastningsnyheter är viktigare för företag i ekonomisk 

nöd än för välmående företag. Vikten på kassaflödesanalys i relation till företags insolvens har 

i båda dessa undersökningar uppvisats genom två olika metoder och tillvägagångsätt. 

Användbarheten testades med hänsyn till ett historiskt perspektiv på kassaflödesanalysen 

respektive ett framtidsperspektiv. Endast tidsperioden under vilken utvalda företag undersöktes 

överensstämde till stor del. 

Gup och Dugan (1988) säger att kassaflödesanalysen presenterar på ett flexibelt sätt relevant 

information till investerare och kreditgivare. Den tillhandahållna informationen är annorlunda 

än den som presenteras i balans- och resultaträkningen. Därför är det viktigt att tolka den på rätt 

sätt eftersom en analys av kassaflödet i isolerat från andra finansiella uppgifter kan vara 

missledande. Negativt kassaflöde är inte alltid dålig. Det kan vara en indikation på ett företags 

ekonomiska framtidsutsikt det vill säga att företaget investerar mycket och expanderar snabbt. 

Positivt kassaflöde är inte alltid ett tecken på företagens välmående. En organisation kan 

fortfarande gå i konkurs om den manipulerar uppgifterna som står i kassaflödesanalys, 

exempelvis redovisar försäljning av inventarierna nödvändiga för verksamheten i kassaflöden 

för den löpande verksamheten, det vill säga att man säljer det som kan krävas för vidare 

existens. W. T. Grant Company är ett exempel till detta då den visade positivt kassaflöde året 

innan konkurs. Därför är analysen ingen konkurrent till dem andra finansiella rapporterna, 

istället ska den ses som ett komplement. 

3.4.1.3 Framtida kassaflöden och likviditet  

Enligt Dechow, Kothari och Watts (1998) så ger det redovisade resultatet från resultaträkningen 

en god fingervisning för att mäta företagets prestanda. Det redovisade resultatet är också ett 
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bättre sätt för att förutspå framtida flöden av likvida medel i företagets löpande verksamhet än 

det löpande kassaflödet Dessa slutsatser uppnåddes med hjälp av en egenutvecklad modell. I 

modellen så inkluderades det flera antaganden och variabler, bland annat resultatet och 

kassaflödet, och korrelation mellan dessa analyserades. Nyare forskning av tidigare 

undersökningsresultat har stärkt tesen att redovisat resultat är bättre på att förutsäga framtida 

kassaflöden samt att denna relation ökar över tid. Undersökningen gjordes med förutsägelse för 

ett år framåt i tiden, därför är det inte alls uteslutet att sambandet förändras om man kollar på 

flera år framåt i tiden. (Kim & Kross 2005)  

Men i kontrast till Kim och Kross (2005) så har Farshadfar och Brimble (2008) med en 

undersökning i Australien kommit fram till att kassaflödet från den löpande verksamheten är 

ett mer lämpligt verktyg för att förutsäga de framtida kassaflödena i företaget jämfört med 

redovisat resultat. Även i denna undersökningen så förutspåddes kassaflödet för ett år fram i 

tiden.  Enligt dem så överträffar informationen om genererade likvida medel i den löpande 

verksamheten även andra traditionella mått på kassaflöden som beräknas utifrån 

balansräkningen och resultaträkningen. Detta gäller små, medelstora och stora företag. 

Resultaten baseras på regressionsanalys som beräknades genom OLS-metoden (Ordinary Least 

Squares), ett verktyg som används för att bedöma samband mellan variabler. Slutsatserna i 

dessa undersökningar skiljer sig åt inte bara på grund av olika metoder som valdes till detta 

men även på grund av olikartade förutsättningar. Dessa skilda förutsättningar är 

tidsintervallerna som studierna genomfördes under samt företagsurvalet, där företagen karaktär 

skiljer sig åt till följd av kapitalmarknadsstrukturen för respektive undersökningsland. 

Enligt Dechow (1994) så tar investerare och andra parter som sluter avtal med företaget oftast 

informationen från resultaträkningen istället för netto- eller löpande kassaflödet, de senare anses 

vara alldeles för rudimentära mått i jämförelse med resultaträkningen. Vid kortare 

tidsintervaller så ses redovisat resultat som ett mer användbart mått på företagets prestanda. 

Detta samband förstärks i företag som genomgår stora förändringar i sitt rörelsekapitalbehov, 

investeringar och finansiering. Under sådana omständigheter har realiserat kassaflöde problem 

med timing och matchning. Kassaflödet fluktuerar över tiden med inflödet och utflödet av 

likvida medel associerade med den löpande verksamheten samt investeringar och finansiering. 

Löpande kassaflödet inkluderar alltså poster med flera års förbrukning och dessa poster 

periodiseras i resultaträkningen över förbrukningsperioden. Och eftersom posterna inte 

kommer att förbrukas eller omsättas inom ett år så orsakar det tids- och matchningsproblem 

inom finansierings- och investeringsdelen i kassaflödesanalysen. Därför anses kassaflödet vara 
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mindre lämpligt för att mäta företagets prestanda på kort sikt. Men under längre tidsintervaller 

så kommer kassaflödet i mindre utsträckning lida av timing- och matchningsproblem, och 

betydelsen av periodiseringar minskar. (Dechow 1994)  

En studie utförd av Lee, Glasscock och Park (2017) hävdar att ett företags framtida utveckling 

är mer relaterat till det löpande kassaflödet än det redovisat resultat, framför allt för företag som 

befinner sig i kris. Denna relationen förstärks också vid lågkonjunktur på marknaden. 

Kassaflödesanalysens information är en viktigare utgångspunkt för att se på hur väl det ska gå 

för företaget i fortsättningen när företaget befinner sig i finansiella svårigheter. Ett företags 

överlevnad beror på dess förmåga att driva verksamheten lönsamt och hantera tidpunkten för 

kontanta in- och utbetalningar. Företag med kassaflödesbrister kan inte investera i lönsamma 

projekt om de inte kan erhålla likvida medel externt. Extern finansiering är svårtillgängligt för 

företag med finansiella problem. Under sådana omständigheter måste företaget förbättra sin 

interna kontantgenerering, alltså kassaflödet från den löpande verksamheten. Med andra ord så 

får företaget då bättre förutsättningar för självfinansiering. Marknadsaktörer kan då se det som 

tecken på att företaget är mindre riskabelt, och kommer därför att överleva ekonomiska 

svårigheter lättare.  Slutsatsen uppnåddes med hjälp av en modell där fyra variabler användes i 

samband med Shapleys spelteori. 

3.4.1.4 Kreativ hantering av kassaflödesposter 

 

Enligt Mei Lou (2008) så är huvudproblemet med kassaflödesanalysen att det saknas 

transparens för hur det löpande kassaflödet genereras. Dessutom så saknas det krav på att 

presentera de individuella källorna för det löpande kassaflödet i noterna. Därför säger hon att 

den här bristen på transparens gör att det inte går för externa intressenter att fullt förstå dess 

ekonomiska betydelse. Och att ledningen på så sätt kan justera det löpande kassaflödet till 

önskad nivå för att påverka hur intressenter uppfattar företagets kassaflödesgenerering och 

deras framtidsprognoser. Nurnberg (1993) argumenterar för att klassificeringen av 

kassaflödesposter stundtals är otydlig och kan fördelas för valfritt mellan de tre kategorierna i 

kassaflödesanalysen. Resultatet av detta är att det löpande kassaflödet frekvent innehåller 

kassaflödesposter från investering- och finansieringsverksamheten. På samma sätt så saknar 

investerings- och finansieringskassaflödet poster som hör hemma i respektive verksamhet. 

Problemen som man identifierar med kassaflödesanalysen handlar alltså inte om företagets egna 

uppskattningar om eller bedömningar av tillgångars livslängder, utan snarare om brist på 
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transparens och möjligheten att flytta vissa poster mellan de olika delarna av 

kassaflödesanalysen. 

Mei Lou (2008) fokuserar på något som hon kallar för ovanliga kassaflöden, alltså in- eller 

utbetalningar som inte kan ses som reguljära för företaget. Möjligheten för företag att inkludera 

engångsintäkter eller engångskostnader i det löpande kassaflödet leder till en missvisande bild 

för analytiker. I hennes empiriska studie av 500 stycken stora börsnoterade företag så visade 

hon att ovanliga kassaflöden oftast endast kan hittas i noterna.  Poster som räknas som 

extraordinära eller inte hör till den löpande verksamheten ska inte vara relevanta för att bedöma 

företagets finansiella situation och framtida kassaflöden. (Georgeta, Dumitru & Razvan 2011) 

Informationen om dessa engångsposter ligger oftast nedgrävd i noterna, något som gör att 

utomstående riskerar att missbedöma implikationen av dessa i det nuvarande löpande 

kassaflödet, och till följd också missbedömer framtida kassaflöden. Mei Lou (2008) vill att 

beståndsdelarna för det löpande kassaflödet presenteras tydligare redan i kassaflödesanalysen 

för att underlätta för externa intressenter som analyserar företaget. 

En tidigarelagd försäljning av kundfordringar påverkar det löpande kassaflödet positivt. 

Normalt när kunder betalar sina kundfordringar så minskar posten och ökar därför det löpande 

kassaflödet. Men istället för att vänta på kundernas inbetalningar så säljer man alla 

kundfordringar och får därför en kortsiktig ökning av kassaflödet. Om den här typen av 

handlingar inte sker kontinuerligt så ger det felaktig bild av företagets finanser. Enligt Mei Lou 

(2008) så bör detta ses som ett billigt sätt att finansiera verksamheten och ska visas i 

finansieringsdelen av kassaflödet. Även Weiss och Yang (2007) ser det som en form av 

finansiering. De argumenterar för att detta är en produkt av att företag inte vill skuldsätta sig 

och försvaga sin balansräkning. På så sätt ökar de både sitt löpande kassaflöde och håller lån 

borta från balansräkningen. 

Möjligheten att lägga in skatter under det löpande kassaflödet, även om skatten skapats på grund 

av investeringsverksamheten, ger också otydlig bild av den löpande verksamheten. Exempelvis 

så kan företag med lågt resultat i den löpande verksamheten göra en stor vinst i 

investeringsverksamheten och på så sätt skapa en stor förlust i det löpande kassaflödet till följd 

av beskattningen. (Weiss & Yang 2007) Även Nurnberg (1993) noterade att det löpande 

kassaflödet innehåller skatteeffekter skapade av investerings- och finansieringsverksamheten.  

Nurnberg (2006) argumenterar i sin empiriska studie att det löpande kassaflödet kan direkt ökas 

som ett resultat av förvärv, även om den här posten egentligen hör hemma i 
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investeringsverksamheten. I enlighet med IAS 7 så ska företagsförvärv redovisas på en rad 

under investeringsdelen av kassaflödesanalysen. Men om företaget efter förvärvet likviderar 

exempelvis kundfordringar och inventarier eller betalar av rörelseskulder som ingick i förvärvet 

så redovisas detta i löpande kassaflödet. Trots att dessa tillgångar och skulder skapats före, och 

inte efter förvärvet. Weiss & Yang (2007) noterar att om ett förvärv delvis inte betalas med 

likvida medel så försvinner den delen som inte betalas kontant ner i noterna, och 

kassaflödesanalysen ger då en felaktig bild av förvärvet. 

Hur ett företag väljer att finansiera sig påverkar jämförbarheten av kassaflödesanalysen, då 

räntekostnader räknas in i det löpande kassaflödet och utbetalda utdelningar under finansiella 

delen. Räntekostnader uppkommer om man finansierar sig via lån och utdelningar via 

ägartillskott. Det gör det närmare omöjligt att jämföra företag med olika typer av finansiering. 

IFRS tillåter en viss flexibilitet gällande vissa poster i kassaflödesanalysen. Utbetalda räntor 

och utdelningar kan klassificeras antingen under den löpande- eller finansiella verksamheten. 

Även mottagna räntor och utdelningar kan klassificeras som löpande- eller 

investeringskassaflöde, beroende på företagets bedömning. Enligt dem så används den här 

tekniken av flera företag för att öka sitt löpande kassaflöde. Och om dessa utdelningar är ett 

resultat av investeringsverksamheten så får inte externa intressenter en rättvis bild av företagets 

kassaflöden och dess investeringsverksamhet. (Weiss & Yang 2007) 

Bristen på transparens för var kassaflödena faktiskt genereras i själva kassaflödesanalysen är 

ett genomgående tema. Nurnberg (2006) säger att det inte finns intresse från företagen själva 

att presentera den här informationen, då det krävs extra arbete från deras sida. 

3.4.2 Nyckeltal 

Nyckeltalen är ett lämpligt redskap att kolla på företagets solvens, likviditet samt andra 

väsentliga mått. Att använda nyckeltal från kassaflödet i kombination med mer traditionella 

nyckeltal bör ge bättre förståelse för ett företags finansiella ställning.  Dessutom kreditgivarna 

och ägarna kan med hjälp av dessa analysera och utvärdera huruvida företaget genererar nog 

med likvida medel (Carslaw & Mills 1991).  

I en undersökning på två stycken företag i samma bransch under fem räkenskapsår så jämförde 

man mer traditionella nyckeltal från resultat- och balansräkning med nyckeltal baserade på 

kassaflödesanalysen för att utvärdera företagen. Resultatet var att nyckeltal baserade på 

kassaflödesanalysen gav en klarare och mer rättvis bild över de två företagens finansiella 

ställning samtidigt som resultaten från mer traditionella nyckeltal riskerade att ge en 
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missvisande jämförelse mellan företagen. Men att trots detta är vissa intressenter motvilliga att 

använda sig av kassaflödesnyckeltal och utgår hellre från balansräkningen för att beräkna 

exempelvis likviditet. Mills och Yamamura (1998) exemplifierar företaget W.T. Grant, som 

gick i konkurs efter likviditetsproblem, där balanslikviditeten och redovisat resultat var positiva 

men kassaflödet negativt. (Mills & Yamamura 1998) Det är värt att notera att undersökningen 

är relativt gammal och deras beskrivning av attityden mot kassaflödesbaserade nyckeltal inte 

nödvändigtvis överensstämmer med dagens attityd. 

Mills och Yamamura (1998) delar upp kassaflödesnyckeltal som de finner mest användbara i 

två kategorier, nyckeltal för att utvärdera solvens och likviditet samt nyckeltal för att utvärdera 

företagets förmåga att fortsätta existera enligt fortlevnadsprincipen. Nyckeltalen används oftast 

i samband med balansräkningen, och bör snarare ses som ett komplement till traditionella 

nyckeltal och därför ett sätt att förbättra finansiell analys. Deo (2016) instämmer att nyckeltal 

baserade på kassaflödet i samband med mått från balans- och resultaträkningarna kan bidra till 

en bättre helhetssyn på företagets finansiella ställning men att det saknas konsensus för hur man 

ska analysera kassaflödesanalysen. Och att det troligtvis är därför kassaflödesbaserade 

nyckeltal inte har blivit allmänt tillämpade. Mills och Bible (2011) undersökte akademisk 

litteratur och kom fram till att det inte presenteras några standardiserade verktyg för att 

analysera ett företags finansiella ställning med hjälp av kassaflödesanalysen. De kommer fram 

till slutsatsen att även om kassaflödesanalysen presenteras som väldigt användbar i böckerna så 

saknas det konsensus mellan författarna om hur den ska användas och analyseras. 

3.4.2.1 Användbarhet 

För att utvärdera ett företags förmåga att fullfölja sina åtaganden gentemot olika kreditgivare 

och ägare så analyserar man huruvida företaget genererar nog med kassaflöde för att göra detta. 

Det finns ett antal rekommenderade nyckeltal för att utvärdera företagets likviditet och solvens. 

(Carslaw & Mills 1991) Nedanför så presenteras ett urval av nyckeltal som det råder en viss 

samstämmighet i de empiriska studierna om deras användbarhet för externa intressenter som 

bidrar med kapital till företaget. Som tidigare nämnt så ska följande nyckeltal inte ses som 

ersättningar till de mer traditionella nyckeltalen utan som ett komplement. 

3.4.2.2 Skulder 

Kassaflödets räntetäckningsgrad visar hur många gånger företagets ränteutbetalningar täcks av 

det löpande kassaflödet före skatt och ränteposter. Det ger en indikation på likviditeten och 

förmågan att möta sina ränteåtaganden. Det hjälper både investerare och kreditgivare att 

bedöma hur lågt det löpande kassaflödet kan sjunka utan att företaget riskerar att ställa in sina 
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räntebetalningar. (Carslaw & Mills 1991) Det liknar det klassiska nyckeltalet för 

räntetäckningsgrad som utgår från resultaträkningen. Kassaflödets räntetäckningsgrad ger en 

mer realistisk indikator på huruvida företaget klarar av sina ränteutbetalningar. 

Resultaträkningen innehåller många ej kassaflödespåverkande poster som kan maskera ett 

företags egentliga förmåga att möta sina ränteåtaganden. (Mills & Yamamura 1998)  

På kort sikt så mäter man det återstående löpande kassaflödet jämfört med kortsiktiga skulder. 

(Carslaw & Mills 1991) Återstående löpande kassaflöde är det löpande kassaflödet minskat 

med utbetalda utdelningar, detta för att reflektera ledningens utdelningspolicy och dess effekt 

på återstående kassaflöde. (Mills & Yamamura 1998) Ibarra (2009) noterade att dessa 

likviditetsnyckeltal är användbara när man analyserar ett företag. Det är viktigt för finansiärer 

att veta om det löpande kassaflödet är tillräckligt för att täcka företagets kortsiktiga 

skuldsättning och räntebetalningar. Och om det löpande kassaflödet inte är tillräckligt så krävs 

det en djupare analys för att förstå hur företaget finansieras kortsiktigt. 

På lång sikt så jämför man det löpande kassaflödet med den totala skulden. Det visar hur många 

år det tar med hjälp av det nuvarande löpande kassaflödet att återbetala skulden, förutsatt att 

hela löpande kassaflödet skulle tillägnas åt detta ändamålet. (Carslaw & Mills 1991) Detta 

nyckeltal är enligt Mills och Yamamura (1998) centralt för kreditgivare och 

kreditvärderingsinstitut. Ett lägre resultat betyder mindre finansiell flexibilitet för företaget och 

ökar risken för framtida problem. Det är viktigt för långivare att avgöra om företaget är kapabelt 

av att betala sina långsiktiga skulder (Ibarra 2009). En alternativ beräkning gemensamt för båda 

nyckeltalen där man ställer det löpande kassaflödet i relation till skulderna är att man drar av 

nuvarande likvida medel från skulderna i beräkningen, med argumentet att de likvida medlen 

också är tillgängliga för att betala av skulderna. (Carslaw & Mills 1991) 

3.4.2.3 Verksamhet 

Företagets konkurrensfördelar beror på dess förmåga att behålla och utvidga sin tillgångsbas. 

Ett företags kassaflödesgenerering ska inte bara klara av att möta sina åtaganden men finansiera 

upprätthållandet av sin tillgångsbas. Analytiker måste utvärdera huruvida företaget klarar av 

det. (Carslaw & Mills 1991) CAPEX-kvoten jämför företagets löpande kassaflöde med dess 

CAPEX. Om värdet är högre än ett, så anses företaget ha tillräckligt med löpande kassaflöde 

för att klara av sitt kapitalbehov för verksamhetens fortsättning. Det fria kassaflödet som blir 

över ger en indikation på hur väl rustat företaget är för att återbetala eller refinansiera sina 

skulder, behålla eller öka sin utdelning eller möjligheterna för att skaffa nytt kapital. (Mills & 

Yamamura 1998) Enligt Lazaridis och Kousenidis (2006) ska det fria kassaflödet representera 
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kassaflödet genererat av företaget som är tillgängligt för företagets alla finansiärer och att det 

ger intressenterna en fingervisning huruvida företaget är kapabelt till att klara av att möta sina 

åtaganden. Alternativt så kan man dra av utdelningen direkt från det löpande kassaflödet i 

beräkningen med antagandet om att utdelningar kommer att fortsätta utbetalas i framtiden. 

(Carslaw & Mills 1991) Ketz (2016) påpekar att det finns en risk för att man underskattar 

företagets CAPEX när de genomför ett företagsförvärv. Han menar att det följer med tillgångar 

i förvärvet som bör klassificeras som CAPEX men att det inte syns i kassaflödesanalysen. 

Kvoten är mer volatil över tid när man undersöker konjunkturkänsliga verksamheter och 

förväntas vara lägre i verksamheter med stor tillväxt. (Mills & Yamamura 1998)  

Ketz (2016) däremot går så långt att han ser det löpande kassaflödet som irrelevant jämfört med 

det fria kassaflödet som är mycket mer användbart enligt honom. Ketz definierar det fria 

kassaflödet som det löpande kassaflödet minus CAPEX. Han tycker det är bättre att intressenter, 

så som kreditgivare och investerare, beräknar det fria kassaflödet och använder sig av detta i 

sina nyckeltalsberäkningar istället för det löpande kassaflödet. Ketz påstående ogiltigförklarar 

dock inte föregående nyckeltalspresentationer, men ger en alternativ syn på hur man ska 

beräknar dem. Han ser det fria kassaflödet som en bättre representation för vad verksamheten 

generar jämfört med löpande kassaflöde, eftersom den CAPEX som krävs för att upprätthålla 

verksamheten inte bör ignoreras i beräkningar. Deo (2016) säger att eftersom CAPEX och 

likaså det fria kassaflödes kan vara volatilt från år till år, så är det lämpligare att använda sig av 

fritt kassaflöde i verksamheter med stabilt CAPEX. Både Carlslaw och Mills (1991) samt Mills 

och Yamamura (1998) berör CAPEX i sina nyckeltal när de använder sig av CAPEX-kvoten. 

Men använder det bara som ett sätt för att se om företaget själv kan finansiera sin egen fortsatta 

tillväxt. Men säger samtidigt att definitionen av vad CAPEX egentligen ska innehålla och i sin 

tur vad det fria kassaflödet summeras till, inte är standardiserat och därför bör undvikas vid 

nyckeltalsberäkningar. Att använda sig av det löpande kassaflödet i beräkningar har fördelen 

att det är ett standardiserat mått som presenteras i kassaflödesanalysen. Nackdelen är dock att 

kapitalintensiva verksamheter kan gynnas eftersom de kräver större mängd kapitalinvesteringar 

för att upprätthålla verksamheten, vilket ignoreras om man enbart använder sig av det löpande 

kassaflödet. Använder man sig av det fria kassaflödet fångar man den omständigheten, men 

använder sig av ett mått som inte är standardiserat och kan vara volatilt, så det kräver troligtvis 

beräkningar och uppskattningar av användaren som kan minska tillförlitligheten och 

jämförbarheten.  
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Enligt Eastman (1996) är EBITDA det mest populära sättet för kreditgivare att mäta företagens 

förmåga att generera kassaflöde. Han tillskriver dess popularitet till att EBITDA är relativt 

enkelt att finna och avläsa i finansiella rapporter. Nackdelar med detta menar han är att EBITDA 

exkluderar skattekostnader som är kassaflödespåverkande. Även för kapitalintensiva 

verksamheter som kräver konstanta nyinvesteringar (CAPEX) för att fortleva, ger EBITDA en 

missvisande bild eftersom den ignorerar detta. Och detta är två delar som Eastman anser är 

viktigt för kreditgivare att ta hänsyn till när man studerar ett företags kassaflöde. 

3.4.3 Kreditgivning och finansiella rapporter 

Den största och mest förekommande finansieringsformen för företaget är lån. Nästan alla 

företag i Europa förlitar sig på kredit som sammantaget representerar ca 70% av alla skulder i 

den typiska balansräkningen. Andra finansieringsformer anses vara mindre förekommande, och 

därför kan långivarna ses som de främsta användarna av finansiella rapporter. (Cascino et al 

2014) Långivare använder finansiella rapporter för att kolla om företaget kommer att återbetala 

tillbaka lån (Zimmer 1981). Finansiella rapporter används mest för lånupphandling och 

fastställande huruvida företaget upplever finansiella problem. Olika finansiärer använder sig av 

finansiella rapporter på ett heterogent sätt, samtidigt som de kompletterar detta med en annan 

information. (Cascino et al 2014) Danos et al. (1989) konstaterar också att långivare använder 

sig av företagens presenterade räkenskaper vid långivningsbeslut. Både historiska räkenskaper 

och prognoser om framtiden är viktig information för kreditgivare.  Först tar man del av 

företagens redovisade material sen begär man intern kompletterande information från företaget. 

Vad som ses som viktigt i rapporten och användningen av dess komponenter har förändrats 

över tid. Informationen som tillhandahålls av rapporterna har dessutom förbättrats samtidigt 

som typen av information som banker använder har förändrats över tid och det indikerar ett 

löpande föränderligt förhållningssätt till kreditgivningsbeslut (Berry & Robertson 2006). 

Utvärdering av återbetalningsförmåga består av olika bedömningar och aktiviteter. Aktiviteter 

består av transkription av intervjuer och hantering av insamlade data (Zimmer 1981). En vanlig 

metod som kreditgivare använder sig av för att fastställa kreditvärdighet är ”The Five Cs Of 

Credit”, fritt översatt så är dessa: karaktär, kapacitet, kapital, säkerhet och villkor. Man försöker 

bedöma dessa fem egenskaper hos låntagaren jämfört med lånevillkoren och försöker uppskatta 

risken för att inte få lånet återbetalt. Företagets redovisning används framför allt för att bedöma 

företagets kapacitet och kapital. Enligt en studie så är redovisningen är den delen som väger 

tyngst för långivaren i det slutgiltiga beslutet eftersom den ses som relativt lätt att bedöma 

jämfört med låntagarens karaktär. (Beaulieu 1996) Därtill så identifierade Zimmer (1981) 
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följande tillvägagångsätt hos långivare. De överför innehållet från finansiella rapporter till 

standardformulär som används av utlåningsinstitutet som räknar ut nyckeltalen. Intervjuer 

används av långivare för att utvärdera särskilda aspekter eller egenskaper av ett företag och det 

relaterade projektet för lånet. Därför, i situationer där företaget och projektet är identiska, 

försöker långivaren att bedöma fem aspekter eller egenskaper hos företaget. Dessa är 

ledningens förväntningar, finansiella framsteg och ställning, ledningens expertis, företags 

omgivning och kredithistoria.  

3.4.3.1 Kassaflödesanalysens roll 

Uppgifter tagna från löpande verksamhetens kassaflöde är mer föredragna än uppskattningar 

om kassaflöden från balans- och resultaträkningarna i relation till företags kreditrisk (Billings 

& Morton 2002). Det vill säga att användning av analysen ger grund för mer noggranna 

bedömningar av företagens kreditrisk för kreditgivarna. Enligt Barry och Robertsons (2006) 

studie så framträder kassaflödesanalys som en mer användbar informationskälla än resultat- 

eller balansräkningen för bankerna. Andra beståndsdelar i finansiella rapporter som 

revisionsberättelse och rapport om redovisningspolicy har minskat i betydelse. Kassaflödet ses 

som mer förståeligt för banker då aspekter så som företagets omgivning kan vara väldigt 

föränderlig och övrig redovisning är alldeles för komplex. Det förklarar också ökningen i 

tillämpning av nyckeltal från kassaflödet och minskade betydelse av resultatanalys. En studie 

utförd av Street och Stanga (1989) visade att långivare tycker att kassaflödesanalysen är 

relevant för deras beslutsunderlag vid lån. Jones et al. (1995) noterade i sin enkätundersökning 

i Australien, att kassaflödesanalysen var användbart för alla användare förutom anställda, 

konsumenter och leverantörer. De konstaterar att resultatet överensstämmer med tidigare 

forskning och förutspår att den upplevda användbarheten kommer att öka i framtiden. Lee 

(1981) undersökning visade att ekonomer och revisorer ansåg att kassaflödesanalys är 

användbart för flera användare, framför allt långivare och aktieägare. Att långivare ser 

kassaflödesanalysen som användbar stärks i Jones och Widjajas (1998) undersökning om 

kassaflödesanalysens relevans för beslutsfattande. Den visade också att kassaflödesanalysen är 

användbar för att bedöma likviditet och solvens men att man inte ska begränsa den enbart för 

detta ändamål.  

  



37 
 

4 Empiri och analys  

I detta kapitel kartläggs den insamlade empirin som analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Under respektive rubrik sammanställs och tolkas erhållna svaren från 

respondenterna i kombination med tidigare forskningsresultat. 

4.1 Solvens 
Det råder samstämmighet bland respondenterna angående kassaflödesanalysens användbarhet 

och relevans vid bedömning av företagens framtida solvens. Respondenterna beskriver 

kassaflödesanalysen som allt från relevant till mycket viktigt. Respondenternas enighet i svaren 

kan relateras till Eisdorfers (2007) vars påstående är att kassaflödesanalysen är en central 

indikator för att förutse företags insolvens. Det kan också hänföras till Sharma och Iselin (2003) 

vars undersökning visar att kassaflödesanalysen signalerar väldigt tydligt om företagets 

insolvens och associeras med större bedömningsnoggrannhet. Respondenternas argument om 

vad som ligger bakom betydelsen av kassaflödesanalysen, skiljer sig delvis åt i detta 

sammanhang. Enligt vissa respondenter är den kunskapen och förståelsen som 

kassaflödesanalysen tillhandahåller om verksamhetens generering och användning av likvida 

medel en avgörande aspekt. En annan respondent menar att överblicka företagets förmåga att 

av egen kraft frambringa likvida medel över tid är användbart eftersom de krävs för framtida 

investeringar och förpliktelser som påverkar företagets solvens. Här urskiljs 

kassaflödesanalysens användbarhet i ett historiskt och framtidsperspektiv (Eisdorfers 2007, 

Sharma och Iselin 2003). Då företagets solvens kan bedömas enligt Sharma och Iselin (2003) 

genom att kolla på den historiska informationen som presenteras i kassaflödesanalysen medan 

enligt Eisdorfers (2007) resonemang är de förändringar som förutspås att ske i 

kassaflödesanalys en viktig indikator för detta ändamål.  

 

Kassaflödesanalys kan användas som grund för att utveckla strategier med syftet att upptäcka 

och övervaka insolventa företag. Sådana strategier kan öka externa intressenters pricksäkerhet 

och tillförlitlighet i sitt beslutsfattande. (Sharma & Iselin 2003) Ett liknande handlande betonas 

av en respondent. Hen berättar att de har ett eget verktyg byggt på kassaflödesanalysen som 

används för att skapa en mer ömsesidig relation med kunderna. Detta sker genom att de till 

kunden förklarar betydelsen av deras egenutvecklade analysverktyg och dess påverkan på 

kundens verksamhet samt bankens egen inställning i frågan.  Hen menar att detta inte bara är 

relevant vid kreditgivning men också i andra sammanhang, så att kunden får klart för sig hur 
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kreditgivare kan vara till hjälp även utanför ramarna för kreditgivning. Utifrån 

intressentmodellen tyder det också på den medverkan som kreditgivaren i egenskap av extern 

intressent vill bidra med till företaget och på så sätt försäkra sig att den får pengarna tillbaka 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Trots den betonade användbarheten av kassaflödesanalysen vid solvensbedömning av företag 

råder det delade uppfattningar mellan respondenterna huruvida deras syn på 

kassaflödesanalysen förändras om företaget i fråga har finansiella problem. Det handlar mest 

om det extra fokus som läggs på kassaflödesanalysen, eftersom ingen av respondenter förkastar 

användbarheten av den. Eisdorfer (2007) samt Sharma och Iselin (2003) talar för den 

ovannämnda betydelsen av kassaflödesanalysen, särskild när företaget redan upplever 

finansiella problem. Endast två av respondenterna svarar att kassaflödesanalys blir ännu 

viktigare i detta sammanhanget. ”Än viktigare. Du kan leva med ett negativt eget kapital men 

inte utan likviditet.”, ”Om ett bolag hamnar i en finansiell knipa är såklart kassaflödesanalysen 

än viktigare...” Vidare argumenterar en av dem att oavsett finansiella problem, ska likviditet gå 

ihop som är viktigt för återbetalningsförmågan och företagets överlevnad. Detta kan tolkas som 

att respondenter förlitar sig på trenden som kassaflödesanalysen visar ur ett historisk- eller 

framtidsperspektiv vid analys av företagets finansiella ställning. Enligt Eisdorfer (2007), 

Sharma och Iselin (2003) så kan identifierade trender såsom minskningen av historiska eller 

framtida likvida medel vara tecken på att företaget har finansiella problem och även en tidig 

varning för möjlig insolvens. 

En av respondenterna svarar att ”kassaflödesanalys talar sitt tydliga språk”. Hen anger vidare 

att om årets kassaflöde är negativt så är det redan en tydlig signal på att bolaget har problem. 

Svaret är avvikande från den allmänna åsikten hos respondenterna och svårtolkat enligt teorin. 

Då enligt Gup och Dugan (1988) så är negativt kassaflödet inte alltid tecken på finansiella 

problem utan ibland är det även en indikator på ett företags tillväxt, samtidigt som positivt 

kassaflöde inte alltid betyder att det går bra för företaget. Företaget kan redovisa försäljningen 

av inventarierna nödvändiga för verksamhetens fortlevnad i den löpande verksamheten av 

kassaflödesanalys. Försäljningen av inventarier som krävs för vidare existens kommer att visa 

ett positivt kassaflöde men också betyda att företaget kan gå i konkurs. Dessutom kan 

påståendet av Gup och Dugan (1988) vara en förklaring till varför majoriteten av 

respondenterna eftersträvar en djupare analys av situationen. Respondenterna menar att det är 

önskvärt med ytterligare information vid finansiella problem. En av dem påpekar att det behövs 

för att kunna identifiera bakomliggande orsaker till de uppstådda problemen. En annan menar 
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att det även är av betydelse att ledningen är införstådd i situationen och problemen samt, om 

det finns möjlighet, hur de kan lösa detta. Respondenten anger att exempelvis ”företaget kan 

hålla för stort lager och samla på sig mycket där”. Respondenternas önskan av ytterligare 

information kan också överensstämma med Gup och Dugan (1988) samt Deo (2016) påstående 

att kassaflödesanalys är ett komplement till de finansiella rapporterna. Kassaflödesanalys 

tillhandahåller en annan information än den som presenteras i balans- och resultaträkningen 

därför för en rättvis tolkning av den krävs det att man kollar på alla rapporter i sin helhet. 

4.2 Framtida kassaflöde och likviditet 
Alla respondenterna är eniga om att kassaflödesanalysen är användbar för att förutse framtida 

kassaflöden och framtida likviditetsproblem. En av respondenterna säger: ”Framtida flöden är 

kopplade till om bolagets verksamhet fortsätter vara vinstgivande, dvs håller affärsidén, och 

vilka åtaganden har man”. I hens vidareutveckling av svaret framgår att med hjälp av 

information om kassaflöde från den löpande verksamheten kan de se om företaget klarar av att 

hantera sina investeringar, rörelsekapitalförändringar och utdelningar. En respondent säger att 

man absolut kan förutse framtida likviditetsproblem med hjälp av kassaflödesanalysen förutsatt 

att tillräckligt kunskap om företagets verksamhet finns. Hen tillägger: ”Den historiskt baserade 

är användbar för att bättre förstå bolagets verksamhet”. Respondenternas argumentation och 

den generellt bekräftade användbarheten kan tolkas med hjälp av påståendet från Lee, 

Glasscock och Park (2017) som säger att löpande kassaflödet i stor grad kan kopplas till 

företagets framtida utveckling. De menar att informationen i kassaflödesanalysens är en viktig 

utgångspunkt för att se hur väl det ska gå för företaget i fortsättningen. Detta sambandet 

förstärks också vid lågkonjunktur på marknaden.  

Förmåga att driva verksamheten lönsamt innebär också förmågan att hantera tidpunkten för 

kontanta in- och utbetalningar. Företaget som har brist på kassaflöde har ingen möjlighet att 

investera i lönsamma projekt och förutsättningarna för att erhålla likvida medel externt är svaga. 

Ett positivt kassaflöde är en grund för företagsfinansiering och vidareutveckling, då kan 

företaget klara sig med självfinansiering och vid behov signalera till externa aktörer att 

verksamheten är ett bra investeringsobjekt. (Lee, Glasscock & Park 2017) Detta resonemanget 

avspeglas också i en respondents svar. Hen säger att det är viktigt att även alla bolag själva 

lägger mer fokus på kassaflödesanalysen. Då analysens betydelse vid förutsägelse av 

likviditetsproblem är centralt för bägge parter. Företagen, menar respondenten, kan genom att 

följa sitt kassaflöde själva upptäcka likviditetsbrister i god tid och kanske motverka påföljande 
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akuta avsaknaden av likvida medel. Utfallet av sådant agerande är enligt hen att både företaget 

själv och banken gynnas.  

Utan att ifrågasätta användbarheten av kassaflödesanalys framgår det att respondenterna vill ha 

tilläggsinformation vid analysen av företagets finansiella ställning på kort sikt. De anser att 

kassaflödesanalysen är ett bra verktyg när man analyserar över längre tidsperioder, det vill säga 

ungefär ett år och framåt. För kortare perioder, upp till tolv månader framåt, bedömer de att det 

finns en risk för att kassaflödena ger en missvisande bild. En respondent anger det tydligt i sitt 

svar: ”på längre sikt är det ett bra verktyg, på 0–12 mån kan det vara lite trubbigt” Den mest 

omnämnda orsaken av respondenter till detta är säsongsvariationer.  De menar att i 

säsongsbetonade verksamheter så kan balansräkningen ha ett helt annat utseende bara några 

månader senare efter bokslutet. Kassaflödesanalys är en stillbild vid bokslutet som inte fångar 

in sådana förändringar, förtydligar en av respondenter. Enligt Dechow (1994) har 

kassaflödesanalys på kort sikt timing- och matchningsproblem, särskilt i företag som har stora 

fluktuationer i sitt rörelsekapitalbehov, investeringar och finansiering. Problemen uppstår 

eftersom man inte periodiserar transaktionerna i kassaflödesanalysen.  Dessa posterna förbrukas 

eller omsätts inte inom ett år vilket belastar finansierings- och investeringsdelen i 

kassaflödesanalysen och därför orsakar timing- samt matchningsproblem. För att motverka 

detta problem säger respondenter att de använder sig av likviditets- och resultatprognoser samt 

budgetar. Företagets framtida planer gällande investeringar och finansiella åtagande tas också 

hänsyn till. Flera respondenter påpekar att det är viktigt att övervaka företagets rörelsekapital 

och kontrollera att det löpande kassaflödet kan hantera svängningar i rörelsekapitalet. En 

respondent förklarar: ”vi tittar på genomsnittlig lagertid, kredittid till kunder, korta fodringar, 

kredittid till leverantörer om man har fakturakredit…”, och en annan: ”…om det finns några 

större rörelsekapitalsvängningar att ta hänsyn till är mycket viktigt”.  

Den ovannämnda önskan om tilläggsinformation från respondenterna överensstämmer med 

deras huvudsakliga angivna brist, informationen som kassaflödesanalysen tillhandahåller. Flera 

respondenter säger att kassaflödesanalysen baserar sig på historik är en central brist. En 

respondent betonar att: ”historiken inte kan avgöra hur framtida flöden kommer att se ut”. En 

annan respondent anger att kassaflödesanalys ”bygger på historiska uppgifter och det är alltid 

svårt att sia om framtiden” Vidare tillägger en av respondenterna att ”En kassaflödesanalys 

baserad på ett årsbokslut berättar inte så mycket om det löpande behovet” Ett konkret exempel 

på detta finns i en av respondenternas svar: ”det kan finnas 10 mkr leverantörsskulder just 2016-

12-31 men att det är 2 mkr 1 mån senare. då minskar kassan med 8 mkr vilket kan bli besvärligt 
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att hantera”.  Detta kan förklaras med, förutom de ovannämnda orsakerna till matchnings- och 

timingsproblem, den påverkan som ledningen har på kassaflödesanalysen. Enligt Nurnberg 

(2006) kan ledningen justera posterna i kassaflödesanalysen på grund av opportunistiska skäl 

men också den press som de upplever från ägarna. Kassaflödesanalysen används inte sällan 

som ett underlag för att bedöma ledningens prestationer och därför är det inte förvånande att de 

vill försköna siffrorna för att i sin tur få en högre belöning. De kan påskynda inbetalningar eller 

fördröja driftsbetalningar men även flytta runt posterna i kassaflödesanalysen. Både Mei Lou 

(2008) samt Weiss och Yang, (2007) säger att tidigarelagd försäljning av rörelsefodringar är en 

metod som företag använder sig av för att öka sitt löpande kassaflöde. Dessa åtgärder kan göras 

också för att vilseleda externa intressenter såsom långivarna med syftet att få lån eller inte bryta 

mot kreditavtal (Nurnberg 2006). Enligt Lee (2011) är ledningen medveten om att 

kassaflödesanalysen används som ett utvärderingsmått av företagets solvens och 

kreditvärdighet. Därför kan företagets upplevda finansiella svårigheter, långsiktig 

kreditbedömning och analytikers kassaflödesprognoser vara förklaringen till vidtagna 

justeringar. Den fjärde orsaken identifierade av Lee (2011) är högre association mellan 

aktieavkastning och kassaflödesanalys som överensstämmer med Nurnberg (2006) utpekade 

önskan för högre belöningar hos ledningen, vars belöningar kan vara baserade på 

aktieutveckling. 

Med hänsyn till detta är det förståeligt varför respondenterna betonar i sina svar behov av mer 

information om företaget samt förklaringar till de presenterade siffror i kassaflödesanalys. Då 

en respondent säger att: ”Utan en god förståelse och kunskap om företagets verksamhet är CF 

analysen enbart en sifferlek”. 

4.3  Kreditgivning  
Alla respondenter är överens om att kassaflödesanalys är användbar vi bedömning av företagets 

kreditvärdighet. Då respondenterna betonar att den är viktigt, bland viktigaste eller ett centralt 

verktyg vid deras beslutsfattande. ”Kassaflödet är hjärtat i verksamheten”, säger en av 

respondenter. Respondenten i fråga betonar att det är av stor betydelse för de som kreditgivare 

att med hjälp av kassaflödesanalys förstå vad som genererar ett kassaflöde i ett bolag. En annan 

av respondenter anger att ”den visar bolagets förmåga att klara av sina åtagande”. 

Kredittagarens återbetalningsförmåga, det vill säga kassaflödet, är en grund för utlånings 

processen betonar en till av respondenter. Detta kan tolkas att kassaflödesanalys ger en bra 

grund till kreditgivarna för noggranna bedömningar av företagets kreditrisk. (Billings & Morton 

2002, Jones & Widjajas 1998). Då kreditgivaren som företagets intressent utifrån 
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intressentmodellen bidrar till företaget med kapital som behövs för företagsfinansiering. I 

utbyte då önskar kreditgivarna en viss säkerhet på att lånet och ränta och det insatta kapitalet 

kan återbetalas. (Bruzelius & Skärvad 2011) Respondenternas svar överensstämmer också med 

Cascino et al (2014) tre identifierade aspekterna som är viktiga för kreditgivarna. Enligt han är 

återbetalningsförmåga, överlevnadsförmåga och kassaflödesprognoser de centrala aspekter 

som kreditgivarna vill få information om. 

Respondenterna är eniga om att andra aspekter än kassaflödesanalysen och finansiella rapporter 

bör tas hänsyn till vid bedömning av bolagets kreditvärdighet. Några respondenter nämner att 

ägarna och dess utdelningsbehov är av betydelse. Där en av respondenterna förtydligar att stora 

delar av likviditeten används för detta ändamålet och därför vill de vara säkra att kassaflödet 

används på rätt sätt. Hen betonar att företagen gör allt för ofta orimligt stora utdelningar med 

likvida medel som behövs i verksamheten på kort och långt sikt inför en eventuell 

lågkonjunktur. Dessutom vill banker, säger respondenten, se god soliditet hela räkenskapsåret 

och inte enbart vid bokslutstillfället. Företagets ägare, ledning, konkurrenter samtidigt som 

staten och marknaden omnämns i respondenternas svar som viktiga att beakta vid 

beslutsfattandet. Detta kan tolkas som att kreditgivarna också undersöker företagets andra 

intressenter. De vill veta hur företaget samverkar och hanterar relationerna med dess 

intressenter. Enligt intressentmodellen råder det ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 

företaget och dess intressenter. (Bruzelius & Skärvad, 2011) Intressenter bidrar till företag och 

vill få belöning tillbaka. Begärda belöningen är oftast större än lämnat bidrag. Företaget i sin 

tur försöker göra alla lika nöjda på kort sikt men på långsiktigt perspektiv vill det själv ha mer 

bidrag för att öka sin belöning. Därför kan det utläsas att kreditgivarna vill se om företaget har 

balans samt rimlighet i detta sammanhanget och ett stabil förhållande med sin omgivning.  Då 

detta är av stor vikt för företagets existens.  (Ax et al 2011)    

Det fanns ett mönster i respondenternas svar om hur tydlig kassaflödesanalys är presenterad. 

Kassaflödesanalysens framställande och tydligheten beror på företagets storlek anger 

respondenter. Flera säger att kassaflödesanalys i allra flesta fall inte finns presenterad varken i 

rapporter eller bokslut. De som sällan har kassaflödesanalys är små och medelstora företag 

betonar respondenterna. Det är inte oväntad i och med att det är bara lagstadgat för större samt 

noterade bolag att sammanställa en kassaflödesanalys (SFS 2014:542). En av respondenterna 

anger att när företaget exkluderar kassaflödeanalys vid rapportering så ses det som en nackdel 

för kreditgivaren eftersom de lägger en stor vikt på kassaflödesanalys vid bedömningen av 



43 
 

företagets framtida utveckling. Då menar även hen, att i denna kategori av företag så är resultat- 

och balansräkningen mycket knapphändiga vilket försvårar deras analys.  

Som nämns ovan är respondenterna överens om att kassaflödesanalysens tydlighet också är 

varierande. Där en respondent förtydligar att de mindre företagets kassaflödesanalys är mer 

bristfällig än den som större bolag presenterar. Bristerna i företagens kassaflödesanalys kan 

enligt Nurnberg (1993) bero på otydliga riktlinjer för klassificeringen av posterna i den. Detta 

ger en viss valfrihet till företagen och i slutändan leder till att posterna hamnar på olika platser 

i kassaflödesanalysen. Avsaknaden på krav att presentera utförligt informationen om vad som 

ligger bakom posterna kan också vara en anledning till att kassaflödesanalysen upplevs som 

bristfällig. Enligt Mei Lou (2008) skadar exkluderade noter kassaflödesanalysens transparens. 

Externa intressenter ser inte hur kassaflödet genereras och kan inte fullt förstå analysens 

ekonomiska betydelse. En respondent anger att de gör en kassaflödesanalys själva och en annan 

säger att de begär den från företagen när den saknas. Men även om mindre bolag presenterar 

sin kassaflödesanalys har de inte klart för sig hur viktigt den är säger en respondent. En annan 

respondent påpekar att de möts allt för ofta av okunskap och oförståelse att kassaflödet är 

väsentligt vid analysen. Men samtidigt att mer professionella bolag är medvetna om hur viktigt 

den är för banken och bolaget själv. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) kan detta tyda på att 

ledningen i dessa mindre professionella bolag inte förstår eller tar hänsyn till intressenternas 

krav. Trots att det är viktigt för företaget att skapa villighet från intressenterna att medverka. 

Nurnberg (2006) säger att företag inte är beredda att lägga ner det extra arbete som krävs för att 

skapa tydligare kassaflödesanalyser. 

 

4.4 Nyckeltal  
Den generella inställningen mellan respondenterna är att nyckeltal baserade på 

kassaflödesanalysen är minst lika viktiga som de mer traditionella nyckeltalen baserade på 

enbart balans- och resultaträkning, samt att man arbetar med båda varianterna av nyckeltal. Att 

kassaflödes- och klassiska nyckeltal används tillsammans enligt respondenterna förklarar 

Carslaw och Mills (1991) samt Deo (2016) med att nyckeltalen från kassaflödesanalysen ska 

ses som ett komplement till andra nyckeltal och kan bidra till en bättre helhetssyn på företaget 

i fråga. En tendens hos vissa respondenter är dock att nyckeltal från kassaflödesanalysen väger 

tyngre och prioriteringen av dessa har ökat. ”Vi har ökat vår prioritering avseende nyckeltal 

via kassaflödesanalysen”. Det framgår från respondenternas svar att det viktigaste för utlånaren 
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är att få tillbaka sina pengar och kassaflödesanalysen ger en god indikation på företagets 

återbetalningsförmåga. Det överensstämmer också med Billings och Morton (2002) samt Barry 

och Robertson (2006) vars studier visar att bankerna ser kassaflödesanalysen som en väldigt 

viktig informationskälla vid kreditgivning. 

Nyckeltalen som presenterades var följande: 

• Nettoskuld / EBITDA 

• EBITDA-marginal 

• Soliditet 

• Kassalikviditet 

• Balanslikviditet 

• Räntetäckningsgrad 

• Avkastning på eget och totalt kapital 

• Kapitalomsättningshastighet 

• Rörelsekapital / Nettoomsättning 

De mest förekommande nyckeltalen var nettoskuld/EBITDA, räntetäckningsgrad, soliditet och 

kassalikviditet.  

Det som direkt sticker ut är att det saknas nyckeltal baserade på siffror hämtade från själva 

kassaflödesanalysen. Istället så presenterades mer klassiska nyckeltal som tas från resultat- och 

balansräkningen. Detta är en kontrast till deras tidigare svar som faktiskt anger att de använder 

sig av nyckeltal från kassaflödesanalysen. Det kan tolkas i enlighet med resultatet från Mills 

och Yamamuras (1998) undersökning som visade att vissa intressenter är motvilliga till att 

använda kassaflödesnyckeltal och hellre utgår från resultat- och balansräkningen. 

Flera av respondenterna pratar om hur viktigt det löpande kassaflödet är och sedermera hur det 

används. Den ena förtydligar att ”Kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet (motorn i 

bolaget) är viktig och ska med råge räcka till normala investeringar, normal utdelning”. Det 

överensstämmer med Carslaw och Mills (1991) åsikt att det är viktigt för företagets 

kassaflödesgenerering ska klara av att möta sina åtaganden och upprätthålla sin tillgångsbas. 

Det vill säga att företagets kassaflöde ska efter löpande kassaflöde klara av att hantera sin 

CAPEX och få fritt kassaflöde över, som ska räcka till framför allt finansieringskostnader och 

andra åtaganden företaget har. (Lazaridis & Kousenidis 2006)) Det är ett genomgående tema 

att respondenterna betonar hur viktigt det är att det löpande kassaflödet täcker 
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investeringsbehovet samt finansieringskostnader.  Många respondenter betonar vikten av 

utdelningar för ägaren i sina svar och att det inte kan ignoreras när man analyserar kassaflödet. 

Att ta hänsyn till utdelningar vid kassaflödesberäkningar förespråkar Carslaw och Mills (1991) 

i sina beräkningar eftersom man tar hänsyn till ledningens utdelningspolicy och dess effekt på 

återstående kassaflöde. 

Men kontrasten mellan påstådd användning av nyckeltal och ingen presentation av några kan 

tolkas enligt Dechows (1994) studie som säger att företag, det vill säga banken i detta fallet, 

oftast tar informationen från resultaträkningen när de sluter avtal. Det kan delvis förklaras av 

Eastman (1996) som säger att banker hellre använder sig av EBITDA som en fingervisning för 

verksamhetens förmåga att generera kassaflöde eftersom det ses som ett relativt enkelt tal att 

plocka ut från redovisningen. 

Ser man EBITDA som en ersättning för det löpande kassaflödet i verksamheten så är nyckeltalet 

nettoskuld/EBITDA en variant av Carslaw och Mills (1991) nyckeltal där man tar totala 

skulden, drar av likvida medel och jämför mot det löpande kassaflödet. Där båda varianterna 

nyckeltalen visar hur stor skulden är i förhållande till kassaflödet. Enligt Mills & Yamamura 

(1998) samt Ibarra (2009) så är det ett centralt nyckeltal för kreditgivare för att bedöma 

företagets återbetalningsförmåga. Många respondenter motiverar också själva det som ett sätt, 

tillsammans med nyckeltalet räntetäckningsgrad, för att bedöma vad för konsekvenser eventuell 

försäljningsminskning eller prispress får och vilken motståndskraft som finns om bolaget 

hamnar i tillfälliga bekymmer. Räntetäckningsgraden var ett nyckeltal som några respondenter 

presenterade, men den som visade exempel på uträkningen tillämpade poster från 

resultaträkningen. Inte från kassaflödesanalysen som Carslaw och Mills (1991) föreslog. 

Trots att samtliga respondenter svarade att kassaflödesanalysen är användbar för att förutse 

framtida likviditetsproblem så saknas det presenterade nyckeltal för detta ändamål från 

kassaflödesanalysen. Istället så har vissa respondenter nämnt att man skapar eller begär 

likviditetsprognoser. Däremot så använder de sig av balanslikviditet och kassalikviditet som 

hämtas från balansräkningen för att kolla på kommande likviditetsbehov. Mills och Yamamura 

(1998) undersökning visade att nyckeltal baserade på kassaflödesanalysen gav en mer tydligare 

bild över företagens finansiella ställningen och likviditet samt att om man enbart använder sig 

av traditionella nyckeltal riskerar man att få en missvisande bild. Men trots detta så tillämpar 

externa intressenter hellre traditionella nyckeltal från balansräkningen. Mills och Bible (2011) 

drog slutsatsen att även om kassaflödesanalysen ses som väldigt användbar så saknas det 
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konsensus om hur den ska användas. Deo (2016) säger att denna avsaknad på konsensus 

troligtvis är orsaken till att nyckeltal från kassaflödesanalysen inte är allmänt tillämpade. 
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5 Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras resultaten av undersökningen och svaret på uppsatsens 

frågeställning.   

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera användningsområdena där 

kassaflödesanalysen anses vara användbar vid kreditgivning till företag. Efter analys av den 

insamlade teorin och empirin har följande slutsatser dragits. 

Vid bedömning av ett företags kreditvärdighet är kassaflödesanalysen ett högt prioriterat 

verktyg enligt kreditgivarna. Eftersom kreditrisken bland annat bedöms utifrån hur likvida 

medel genereras och används i verksamheten. Företagens kassaflöden påverkas emellertid av 

många aspekter, därför tar kreditgivarna också hänsyn till dessa. 

Kreditgivarna upplever att kvalitén på kassaflödesanalysen varierar, oftast i samband med 

storleken på företaget. Det kan bero på att inte alla företagsledningar har kunskapen om hur 

viktig kassaflödesanalysen är för kreditgivare. Dessutom finns det inget lagstadgat krav för att 

alla företag måste sammanställa en. En annan förklaring kan vara otydliga riktlinjer för 

hanteringen av vissa poster i kassaflödesanalysen samt vad som ska presenteras i noterna. 

Kassaflödesanalysen är relevant för att bedöma ett företags framtida solvens ur bankernas 

perspektiv. Det framgår tydligt att kreditgivarna tycker att kassaflödesanalysen är ett bra 

verktyg för att överblicka företagens återbetalningsförmåga på lång sikt. En tydlig bild av 

långsiktig generering av likvida medel i samband med framtida investeringsbehov och 

finansiella förpliktelser ger bankerna en viss säkerhet att företaget kan återbetala skulder av 

egen kraft. Då fortlevnadsförmågan är en avgörande aspekt för bedömningen huruvida företaget 

är ett bra investeringsobjekt.  

Om företaget i fråga har finansiella problem så är kassaflödesanalysen användbar. Dock finns 

det skilda meningar om hur mycket mer fokus man ska lägga på den. Då råder det en tendens 

bland kreditgivarna att det dock krävs djupare analys av situationen. Samma mönster kan 

urskiljas i bedömningar av företagets framtida kassaflöden.  Kreditgivarna kompletterar 

kassaflödesanalys med annan information. Respondenterna upplever generellt att det behövs 

extra information om vad som är bakom siffrorna i kassaflödesanalysen. Information om 

företagets verksamhet är centralt för att förstå detta. 
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Kreditgivarna använder sig också av kassaflödesanalysen när de förutser framtida 

likviditetsproblem. Dock gör kortsiktighetsaspekten att kreditgivarna förlitar sig mindre på 

kassaflödesanalysen. Kreditgivarna är medvetna om att kassaflödesanalys på kort sikt inte 

fångar in alla händelser som kan vara helt avgörande och representativt för företagets 

verksamhet. På kort sikt så har kassaflödesanalysen timing- och matchningsproblem. 

Nyckeltal från kassaflödesanalysen är lika viktiga och i vissa fall mer prioriterade än 

traditionella nyckeltal bland kreditgivarna. Trots den påstådda prioriteringen så presenterade 

ingen av kreditgivarna något exempel på ett sådant nyckeltal. Det kan bero på att de inte vill 

ange några exempel på nyckeltal från kassaflödesanalysen men det utesluter inte heller att de 

upplever dessa nyckeltal som användbara. En annan anledning kan vara att trots den upplevda 

användbarheten så finns det ingen konsensus över tillämpningen av dessa nyckeltal. En slutsats 

som kan dras från respondenternas presenterade nyckeltal är att de använder en blandning av 

olika skuldkvoter, i relation till både intjäning och kapital, samt lönsamhetsmått. 

Sammanfattningsvis upplever representanter från svenska banker att kassaflödesanalysen är ett 

användbart redskap vid bedömning av företags framtida solvens, likviditet och kassaflöden. Det 

framgår att den utgör en prioriterad del av kreditgivarnas beslutsunderlag vid kreditgivning till 

företag. Användningen av nyckeltal från kassaflödesanalysen är inte klargjord. 
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6 Förslag på fortsatt forskning 

I det här kapitlet presenteras intressanta aspekter som kan vara värda att undersöka 

närmare. De kan ses som förslag för vidareforskning inom området.  

Syftet med uppsatsen anses vara uppfyllt, den bedöms som ett bra första steg på 

forskningsområdet och en god grund för vidareforskning. På grund av tidsramen för uppsatsen 

kunde inte en trovärdig kvantitativ undersökning göras. Det är nämligen väldigt svårt och 

tidskrävande att få respondenter från bankväsendet att medverka. Dock är en kvantitativ 

undersökning av intresse för att se om de uppnådda resultaten kan generaliseras för alla banker. 

En kvalitativ undersökning hade varit intressant när det gäller nyckeltal, där det finns vissa 

motsägelser bland respondenternas svar i detta området. Kassaflödesnyckeltal prioriteras av 

respondenterna men presenteras inte i deras svar. En rekommendation kan vara att välja 

personligintervju istället för frågeformulär eftersom en intervju kan ge mer djupgående och 

motiverande svar. Man kan dessutom uppnå ett bredare perspektiv på ämnet med 

uppföljningsfrågor. Men som nämndes ovan allt ska göras i god tid eftersom det är mycket 

tidskrävande.  

En annan intresseväckande aspekt är kassaflödesanalysen hos små och medelstora företag. 

Kreditgivarna ser den som väldigt viktig i deras beslutsprocess och påpekar att den saknas eller 

är bristfällig speciellt i denna kategori av företag. Det kan leda till en fråga om huruvida 

kassaflödesanalys hos små och medelstora företag är efterfrågad av kreditgivarna. I detta 

sammanhanget måste man ta i beaktande de förenklade redovisningsregler för små företag. Det 

kan även vara intressant att se om de mindre företagens perspektiv överensstämmer med 

kreditgivarnas.  

Det som utmärktes i undersökningen är de omnämnda bristerna i kassaflödesanalys. Tidigare 

forskning framställer flexibiliteten med klassificering av vissa poster i kassaflödesanalysen som 

en brist. Det sägs enligt de tidigare empiriska studierna att ledningen har en betydande inverkan 

på kassaflödesanalysen. Ingen av respondenterna nämner dock detta. Det väcker funderingar 

huruvida kreditgivarna är medvetna om dessa brister eller om de anses vara obetydliga. 
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Bilaga 2  

 

Respondent/Fråga

Vilken bank 

representerar 

du?

Hur tydligt anser ni att 

kassaflödesanalysen 

är presenterad i 

företagens rapporter?

Hur användbar är 

kassaflödesanalysen 

för att förutse 

framtida 

likviditetsproblem?

Hur relevant är 

kassaflödesanalysen 

för att bedöma ett 

företags framtida 

solvens?

Hur användbar är 

kassaflödesanalysen 

för att förutspå 

framtida kassaflöden?

Vilka andra aspekter 

som kan påverka 

företags framtida 

kassaflöden tar ni 

hänsyn till?

Hur förändras er syn på 

kassaflödesanalysen om 

företaget i fråga har 

finansiella problem?

Vilka nyckeltal räknar ni 

på med hjälp av 

kassaflödesanalysen? 

Varför?

Hur prioriterar ni nyckeltal 

baserade på 

kassaflödesanalysen jämfört 

med nyckeltal enbart baserade 

på resultat- och balansräkning?

Hur bedömer ni företags 

framtida 

finansieringsbehov med 

hjälp av

kassaflödesanalysen?

Hur prioriterad är 

kassaflödesanalysen i 

beslutprocessen för 

kredit?

Vilka andra aspekter tar 

ni hänsyn till vid beslut 

om kredit?

Vad anser ni att det finns 

för brister i 

kassaflödesanalysen?

1
-

Varierar, Storlek
Användbar, Viktig

Viktig
Användbar

Utdelningar, 

investeringar, 

finansiering

Nej
Ej exempel

Lika

Utdelningar, 

investeringar, 

finansiering

M
ycket

Ägare, ledning, planer, 

bransch
Inga

2
-

Varierar, Storlek
Användbar + aspekt

Viktig
Användbar + aspekt

Investeringar, 

finansiering, 

rörelsekapital

Nej + djupare granskning
Ger exempel

Lika

Investeringar, 

finansiering, 

rörelsekapital, 

utdelningar

Väldigt
Ägare, ledning, bransch

Historiska uppgifter

3
-

Finns oftast ej, Gör 

egen

Användbar indikator + 

aspekt
Relevant + aspekt

Användbar indikator + 

aspekt

Investeringar, 

utdelningar, 

rörelsekapital

Nej + djupare granskning
Ger exempel

Varierar pga verksamhet
Trend, Behov

M
ycket

Ägare, ledning, bransch, 

säkerhet
Historiska uppgifter

4
-

Oftast bra
Användbar

Relevant
Användbar

Rörelsekapital
Ja

Ej exempel
M

er
-

M
ycket

Historik
Ibland trubbig

5
-

Finns oftast ej, storlek
Användbar + aspekt

Relevant + aspekt
Användbar + aspekt

Investeringar, SW
OT, 

rörelsekapital
Ja

Ger exempel
M

er
Skapar prognoser

Hög
Ägare, ledning, bransch, 

historik
Behöver kompletteras

6
-

Varierar, Storlek
Användbar + villkor

Bra + aspekt
Användbar

SW
OT

Nej + djupare granskning
Ger exempel

M
er

-
Central

Ägare, säkerhet, bransch
Säsongsvariationer

7
-

Varierar, Storlek
Användbar

-
Användbar + aspekt

SW
OT

Nej + djupare granskning
Ger exempel

Lika
Skapar prognoser

Användbar
Ägare, ledning, säkerhet

-

8
-

Varierar, Storlek, Finns 

inte alltid
Användbar + aspekt

Relevant, viktigt
Relevant, viktigt

Utdelningar
Nej

Ej exempel
Lika

Investeringar, 

finansiering, 

rörelsekapital

M
ycket

Ägare, ledning
Krävs mer information

9
-

Varierar, Finns inte 

alltid
Användbar + aspekt

Relevant, viktigt
Användbar + villkor

SW
OT

Nej + djupare granskning
Ger exempel

Lika
Likviditetsbehov

M
ycket

Ägare, bransch, säkerhet
-


