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FÖRORD 
 

Vi vill rikta ett varmt tack till intervjuernas respondenter. Trots stor arbetsbörda och ont om 

ledig tid i ert betydelsefulla arbete har Ni tagit emot oss med öppna armar och svarat på våra 

frågor under positiva former. Tack! 
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SAMMANFATTNING 

Alla aktiebolag är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Beroende på bolagens storlek ställs 

olika krav på redovisning av kassaflödesanalys i den externa redovisningen. 

Kassaflödesanalys är en sammanställning av ett bolags kassaflöden indelat i olika kategorier. 

Den visar intjänade likvida medel, men även hur dessa har tillförts. Kassaflödesanalys är 

något som också kan användas i den interna styrningen av bolag för att få kontroll över 

kassaflöden och kunna prognostisera samt följa upp utfall.  

Mindre aktiebolag redovisar i regel mer begränsad publik information eftersom 

årsredovisningslagen tillåter det. Därmed kan mindre aktiebolag ha det svårare att övertyga 

externa finansiärer. Kassaflödesanalys är något som känns främmande i många mindre 

aktiebolag, men även bland många ekonomer. Balans- och resultatbaserad redovisning är det 

som i huvudsak används och efterfrågas. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket 

sätt och varför vissa mindre aktiebolag väljer att använda kassaflödesanalys medan andra 

väljer att avstå. Vidare ska eventuella problem kopplade till användningen av 

kassaflödesanalys i mindre aktiebolag identifieras och förslag på åtgärder ges.  

Uppsatsens teoretiska referensram byggs upp med litteratur- och artikelsökning inom 

ämnesområdet. Empiri insamlas genom en kvalitativ flerfallstudie i mindre aktiebolag inom 

träindustrin i norra Sverige. Resultaten kopplas till den teoretiska referensramen i uppsatsens 

analysdel. Resultaten indikerar att branschen inte prioriterar ekonomiska analyser. Vidare 

indikeras att bolag i branschen binder mycket kapital och att branschen är säsongsbetonad, 

konjunkturkänslig och förknippad med höga risker. Dessa faktorer bör vara god grund för att 

upprätta kassaflödesanalys.  
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ABSTRACT 

All companies are required to report an annual report. Depending on their size, companies 

have different requirements for accounting of cash flow in the financial accounting. Cash flow 

statement is a summary of a company's cash flow, which are divided into different categories. 

It shows earned cash, but also how the cash has been added. Cash flow is something that also 

can be used for internal management of companies to gain control over cash flows and be able 

to forecast and monitor outcomes. 

Smaller companies generally report more limited public information since the law permits it, 

thus smaller companies find it more difficult to convince external funders. Cash flow is 

something that feels unaccustomed to many smaller companies, but also among many 

accounting economists. Balance sheets and income-based accounts are mainly used and 

required. The purpose of this paper is to examine how and why some smaller companies 

choose to use cash flow analysis, while others choose to abstain. In addition, any difficulties 

associated with the use of cash flow in smaller companies will be identified and suggestions 

for action are given. 

The theoretical framework of the thesis is formed by the literature and the article search field 

of the study. The empirical data is collected through a qualitative multi-case study of small 

companies in the wood working industry in the northern part of Sweden. The results have 

been linked to the theoretical framework in the thesis analysis section. The results indicate 

that small companies in the industry do not prioritize economic analysis. In addition, the 

results indicate that the industry binds large amounts of capital and that the industry is 

seasonal, cyclical and associated with high risks. These factors should be a good basis for 

establishing cash flow analysis. 
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1 INLEDNING 

I inledningen till denna uppsats ger vi en bakgrund till och diskuterar problem kopplade till 

kassaflödesanalys i mindre aktiebolag. Vi presenterar också syftet med uppsatsen. 

1.1 BAKGRUND      

Aktiebolag har i regel ett eller flera mål med sin verksamhet. Ofta handlar det om att leva upp 

till ägarnas förväntningar. Redovisning syftar till att dokumentera ett företags resurshantering 

så att aktiebolagets intressenter ska få insyn i verksamheten och därmed kunna försvara sina 

intressen.  Enligt Artsberg (2005) är en uppgift för redovisningen att mäta hur stor vinsten är 

för en gången period. En annan uppgift är att ge information som kan underlätta bedömningar 

om hur stor vinsten kan bli i framtida perioder. (Artsberg, 2005) 

Aktiebolag tar varje år fram olika handlingar för att kunna redovisa sin verksamhet. En 

årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och noter, 

måste skickas in till Bolagsverket.
1
 Enligt Årsredovisningslagen är vissa bolag skyldiga att 

upprätta en sammanställning som visar bolagets finansiering och kapitalinvesteringar under 

räkenskapsåret. I Årsredovisningslagen benämns sammanställningen finansieringsanalys
2
. I 

denna uppsats benämns den kassaflödesanalys. Resultaträkningen och balansräkningen sker 

på redovisningsmässiga grunder efter god redovisningssed och påverkas av vilka 

redovisningsprinciper som följs och om bolaget väljer att anpassa redovisningen efter en 

speciell redovisningsrekommendation eller inte. Kassaflödesanalys sker kassamässigt och 

utifrån bolagets storlek på redovisningsmässiga grunder eller ej.  

Balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys kan enligt Elmgren-Warberg och 

Ingblad (1980) ses som modeller för bolagets verksamhet. Balansräkningen visar en 

sammanställning av tillgångar, skulder och eget kapital vid en given tidpunkt. 

Resultaträkningen och kassaflödesanalysen beskriver bolagets transaktioner under en given 

tidsperiod.  Därmed visas hur förmögenhetsförändringar sker genom in- och utflöden av 

kapital. (Elmgren-Warberg & Ingblad, 1980)  

Sandell (2008) och Ax et al. (2009) lägger fram skäl för att bolag vill generera så stora 

nettoinbetalningar som möjligt, det vill säga att inflödet av kapital överstiger utflödet av 

kapital (Sandell, 2008; Ax et al., 2009). Sandell (2008) advocerar för att värdet av ett bolag är 

en funktion av framtida nettoinbetalningar och det avkastningskrav som ägarna satt på sitt 

satsade kapital. Desto tidigare nettoinbetalningarna infaller och ju större de är, desto högre är 

företagets värde, ceteris paribus. Vid värdering av företag står kassaflöde i fokus när framtida 

kassaflöden nuvärdesberäknas. För att kunna göra en korrekt värdering är det viktigt att förstå 

skillnaden mellan kostnader, intäkter och kassaflöden. (Sandell, 2008) 

                                                           
1
 http://www.bolagsverket.se 

2
 Finansieringsanalys jämför företagets tillförda medel med hur medlen har använts under en period. Syftet är att 

förklara balansen i kapitalflödet. (Carlsson, 2009) 

http://www.bolagsverket.se/
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Enligt Sandell (2008) är frågor rörande cash management
3
 och konkursrisk av mer central 

betydelse än värderingsfrågor ur bolagens operativa synvinkel. Kan ett bolag förbättra 

hanteringen av sina kassaflöden genom att tidigarelägga inbetalningar och senarelägga 

utbetalningar generas ett räntenetto. Genom att kontinuerligt prognostisera och följa upp 

kassaflöden får bolaget en bättre bild av vilka likvida behov som finns. Med andra ord skapar 

en dålig hantering av kassaflöden onödiga kostnader och risker. God likviditetsplanering 

innebär att bolaget begränsar sina likvida medel i kassa och på bank, eftersom avkastningen 

där är förhållandevis låg. Detta ska göras utan att likviden riskerar att ta slut, eftersom det kan 

innebära avgifter, dröjsmålsräntor och riskerade affärsrelationer. Bolag som har problem med 

kassaflöden måste kunna förutse och planera inför när problemen infaller för att i värsta fall 

inte riskera konkurs. Budgeterade och prognostiserade kassaflöden är viktiga, men framförallt 

analys av utfall. (Sandell, 2008) 

Internt används kassaflödesanalyser som planeringsverktyg för finansiella bedömningar. Ett 

exempel kan vara att bedöma ett företags utrymme för framtida investeringar utifrån 

prognostiserat kassaflöde som verksamheten i framtiden förväntas generera. Ett annat 

exempel kan röra bedömning av lånekapacitet i företag. (Johansson & Runsten, 2008)  

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Det finns mycket skrivet om kassaflödesanalys i litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

uppsatser och examensarbeten. Vår bild är att majoriteten av det som publicerats inom 

området handlar om kassaflödesanalysens användning i större aktiebolag. Det som publicerats 

behandlar ofta valet av redovisningsmetod, tillämpningen av lagar och rekommendationer 

samt olika former av extern värdering. När det gäller forskning kring mindre aktiebolag
4
 och 

kassaflödesanalys handlar det ofta om värdering, finansiering av investeringar och 

konkursrisker. De två senare är särskilt intressanta eftersom mindre bolag har svårare att få 

tillgång till externt kapital, vid exempelvis investeringar (Fazzari et al., 1988). Myers (1984) 

argumenterar för att det är dyrt och svårt för mindre bolag utan externa ägare att finansiera sin 

verksamhet med externa medel. Vogt (1997) konstaterar vidare att mindre aktiebolag och 

bolag med låg grad av externt ägande är mycket mer beroende av kassaflöde än vad stora 

aktiebolag är. 

Kassaflödesanalyser är vanligast i bolag över en specifik storlek där årsredovisningslagen 

statuerar att en kassaflödesanalys skall finnas med i årsredovisningen. Större företag utgörs 

sedan den 1:a januari 2011 av företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är 

upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför Europeiska 

                                                           
3
 Vad som avses med cash management framgår i avsnitt 3.3.4. 

4 Uppsatsens definition av mindre aktiebolag är densamma som Bokföringsnämndens tidigare definition av 

mindre bolag som gällde fram till den 1:a januari 2011, där medelantalet anställda i bolaget under vart och ett av 

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mindre än 50. Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mindre än 25 miljoner kronor. Bolagets redovisade omsättning 

har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mindre än 50 miljoner kronor. (FAR, 2010) 

Detta eftersom alla årsredovisningar som används i uppsatsen är baserade på Bokföringsnämndens tidigare 

definition. 
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ekonomiska samarbetsområdet, eller företag som uppfyller mer än ett av villkoren att 

medelantalet anställda i företaget under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har 

uppgått till mer än 50, företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor och företagets redovisade 

nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 

miljoner kronor.
5
 

Enligt Carlsson (2009) består kassaflödesanalyser av mycket information om ett företags 

utveckling och därför är de användbara för alla företag som vill analysera och styra sin 

utveckling, oavsett företagets storlek. Jalivand och Harris (1984) resonerar att mindre 

aktiebolag drabbas särskilt hårt av ett begränsat kassaflöde. Detta beror på att de har 

begränsade möjligheter att finansiera verksamheten med externa medel, på grund av 

informationsproblem och stora transaktionskostnader. (Jalivand & Harris, 1984) Mindre 

aktiebolag redovisar publik information i mer begränsad utsträckning och har därmed svårare 

att övertyga finansiärer menar Carlsson (2009). Större aktiebolag är ofta välkända och har 

rikligt med publik information och inger därmed ofta större trygghet för finansiärer. 

Mindre aktiebolag riskerar att hamna i en situation med permanenta spår av lågkonjunkturen, 

enligt Tozzi (2011). Deras leverantörer kräver brådare betalningar, även om kundfordringarna 

tenderar att dra ut på tiden innan inbetalningar sker. Det innebär att bolag med minst finansiell 

styrka kommer att drabbas hårdast av förändringarna. Ett bolag som Tozzi (2011) undersökt 

är ett mindre amerikanskt aktiebolag med 12 anställda och med en årlig omsättning på cirka 

25 miljoner kronor. Bolaget försattes i konkurs i augusti 2010. Bolagets ägare uttalade sig att 

utan det kassaflöde de var vana vid hade de ingen bra förhandlingsposition gentemot banken. 

Orsaken till det uteblivna kassaflödet berodde på att kundfordringarna förlängdes från 30 

dagar till uppemot 90 dagar. Samtidigt krävde bolagets leverantörer kortare kredittider, eller 

förskottsbetalningar, vilket innebar att bolaget band upp stora mängder kapital. (Tozzi, 2011) 

Exemplet visar vikten av att mindre bolag har god cash flow management. 

Arthur et al. (2010) hävdar att kassaflödesinformation tillsammans med periodiserad 

information kan vara till hjälp för att förutse framtida intäkter. Enligt årsredovisningslagen 

behöver inte mindre aktiebolag upprätta kassaflödesanalys och kassaflödesanalyser är därför 

inte lika vanliga bland mindre aktiebolag. Samtidigt som lagen ger mindre aktiebolag frihet 

kan den innebära att mindre aktiebolag väljer bort kassaflödesanalyser, vilket kan leda till att 

företaget går miste om information. Därmed kan mindre aktiebolag hämma sina möjligheter 

att styra sin utveckling på grund av mer osäker likviditetsplanering. (Jalivand & Harris, 1984; 

Carlsson, 2009; Arthur et al., 2010) 

Sandell (2008) menar att arbete med kassaflödesanalys ofta upplevs som något främmande 

bland ekonomer, eftersom de vanligtvis är mest vana vid periodiserad redovisning med fokus 

på resultat- och balansräkning. Bokföringsprogram är inte alltid fullt utvecklade för att 

hantera kassaflöden, vilket innebär att särskild kunskap krävs för att ta fram kassaflöden och 

kunna analysera dem. (Sandell, 2008) Detta framkom även i en studie av Thompson (1986) 

                                                           
5
 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vL08-1-k2.pdf 

 

http://www.bfn.se/redovisning/vag/vL08-1-k2.pdf
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som menar att erfarna analytiker är både dyra att anlita samt svåra att få tillgång till, så 

datorprogram krävs för att underlätta processen. Kassaflödets utseende är komplicerat 

eftersom det bygger dels på inbetalningar från försäljning som sker ”nu” och dels från 

inbetalningar från kundfordringar från försäljning som skett för en tid sedan. Samtidigt betalas 

kontanta medel ut för nuvarande operativa kostnader samt för att betala tidigare uppkomna 

kostnader. (Thompson, 1986) Efter att ha satt oss in i ämnet och tagit del av litteratur samt 

vetenskapliga artiklar har vi utformat uppsatsens syfte utifrån problemdiskussionen. 

1.3 SYFTE  

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt och varför vissa mindre aktiebolag 

väljer att använda kassaflödesanalys medan andra väljer att avstå. Vidare ska eventuella 

fördelar och problem kopplade till användningen av kassaflödesanalys i mindre aktiebolag 

identifieras och förslag på åtgärder ges.  

 

  



5 
 

2 METOD 

Metodvalet kopplas till teorin och ligger till grund för vår undersökning. Vi redogör för val av 

forskningsansats, forskningsdesign, forskningsprocess och metodproblem. 

2.1 FORSKNINGSANSATS 

Studien har en kvalitativ forskningsansats för att uppfylla syftet. Kvalitativa studier innebär en 

strategi där tyngden vid insamling av data och analys oftare ligger på ord än kvantifiering i 

form av siffror. Enligt Bryman och Bell (2005) är intervju sannolikt den mest använda 

metoden i kvalitativ forskning på grund av den flexibilitet intervjun erbjuder. Intervjuandet 

och behandlingen av data tar mycket tid, men ger forskaren frihet att disponera arbetstiden. 

Bryman och Bell (2005) menar att det finns olika typer av kvalitativa intervjuer, varav de två 

vanligaste är ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade 

intervjuer innebär att forskaren har en lista över specifika teman som ska beröras under 

intervjun, en så kallad intervjuguide. Respondenten har stor frihet att utforma svaren efter 

egen uppfattning. Frågorna behöver inte komma i en bestämd ordning och frågor som inte 

finns i intervjuguiden kan också ställas. I huvudsak ställs frågorna i ursprunglig ordning och 

med ursprunglig lydelse. (Bryman & Bell, 2005) Kvalitativ datainsamlingsmetod valdes 

genom semi-strukturerade personliga intervjuer för att respondenternas erfarenheter, 

kunskaper och intressen kring ämnesvalet i uppsatsen skulle komma till sin rätt vid 

intervjutillfället. Vi ville inte heller vara forcerande vid intervjutillfället, utan ville ge 

respondenterna utrymme att utveckla sina svar utifrån deras specifika situation.  

2.2 FORSKNINGSDESIGN 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det olika typer av forskningsdesign. Jämförande design 

innebär att mer eller mindre identiska metoder används för att undersöka olika kontrasterande 

fall. Används en jämförande design tillsammans med en kvalitativ forskningsansats antar 

designen formen av en multipel fallstudie, eller flerfallstudie. Flerfallstudier utgör en 

förhållandevis vanlig forskningsdesign inom företagsekonomi. (Bryman & Bell, 2005) 

Genom att jämföra flera fall får vi större möjlighet att undersöka hur teorin står sig i empirin 

och när den inte gör det. Att kunna göra jämförelser innebär att analys och diskussion berikas 

samtidigt som uppsatsens syfte kan uppfyllas med högre tillförlitlighet.  

2.3 FORSKNINGSPROCESS 

I detta avsnitt beskrivs hur forskningsprocessen för denna uppsats har sett ut. Avsnittet 

innefattar litteratur- och artikelsökning, urval, konstruktion av intervjuguide, intervjuer, 

sammanställning av resultat, analysmetod och metodproblem. 

2.3.1 LITTERATUR- OCH ARTIKELSÖKNING 

För att få mer kunskap i ämnesområdet började vi vår undersökning med att söka och samla in 

information i litteratur och artiklar. Genom att utgå från befintlig teori valde vi ett deduktivt 

tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005).  Vi sökte information i Luleå tekniska universitets 

biblioteks litteratur samt tidigare publicerade uppsatser inom ämnesområdet. När vi lånat 

litteratur samt uppsatser fick vi fler intressanta uppslag för vidare studier genom respektive 
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referenslistor. Vi sökte även i två sökmotorer på Internet. I den ena sökmotorn, 

universitetsbibliotekets katalog LUCIA, sökte vi med sökord som kassaflöde, 

kassaflödesanalys, finansieringsanalys, cash management, finansiering, företagsvärdering och 

företagsanalys. I den andra sökmotorn, Business Source Elite, sökte vi med sökorden: cash 

flow, cash flow analysis, cash flow statement, cash flow management, cash management, 

small business, small firms och hittade på så sätt internationellt publicerade vetenskapliga 

artiklar.  

2.3.2 URVAL 

För att uppfylla uppsatsens syfte valde vi ut ett antal mindre aktiebolag som redovisade 

kassaflödesanalys i deras årsredovisningar, för vidare kontakt. Vi valde även ut ett antal 

mindre aktiebolag som inte redovisade kassaflödesanalys i deras årsredovisningar, för vidare 

kontakt. På detta sätt skapades förutsättningar för att kunna undersöka skillnader mellan 

mindre aktiebolag som redovisade kassaflödesanalys externt och mindre aktiebolag som inte 

gjorde det. De utvalda bolagen verkade inom träindustrin. Vi ansåg att denna bransch hade 

stor betydelse, dels för den historiska utvecklingen, men även den framtida utvecklingen och 

förutsättningarna för ett livskraftigt Norrland. Trämanufaktur definieras av den 

vidareförädling som sker efter sågverkens primära sönderdelning av träråvaran och som finner 

sin främsta avsättning mot byggsektorn och möbelbranschen. Trämanufaktur i Norrbotten 

sysselsatte cirka 1300 personer och omsatte 3,2 miljarder kronor 2005. Inkluderas bolagen 

SCA och Setra uppgick det totala antalet sysselsatta till cirka 1600 personer och den totala 

omsättningen till cirka 4,5 miljarder kronor 2005.
6
 Västerbottens träindustri sysselsatte 2500 

personer och hade en omsättning på cirka 7 miljarder kronor verksamhetsåret 2008
7
. Bolagen 

i vårt urval återfinns i Norrbotten och Västerbotten.  

Urvalet bestod av mindre aktiebolag, enligt uppsatsens definition som beskrevs i avsnitt 1.2, 

med SNI-koder
8
 på 02 Skogsbruk och 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting 

och dylikt utom möbler. Vi använde oss av databasen Retriever, via Luleå tekniska 

universitets bibliotek för vår sökning. Vårt val av branscher baseras på att bolagen i dessa 

branscher ofta är starkt konjunkturberoende och att marknaden är hårt konkurrenssatt, från 

både små och stora aktörer, såväl regionalt och nationellt som från exempelvis Finland, 

Baltikum och Ryssland. Dessutom finns ofta möjligheter och risker att bolag inom 

branscherna blir uppköpta av större aktörer, såväl som överhängande risker för konkurs. I och 

med att vi valde en kvalitativ ansats med semi-strukturerade personliga intervjuer som 

undersökningsmetod är ett större antal respondenter förknippat med högre kostnader på grund 

av fler och längre resor till respondenter. Antalet bolag i flerfallstudien är fem till antalet. 

2.3.3 KONSTRUKTION AV INTERVJUGUIDE 

Vi valde att konstruera en intervjuguide baserad på den teoretiska referensramen, 

problemdiskussionen och syftet. Vi ville inhämta kvalitativ data för att kunna uppfylla 

                                                           
6
 http://www.iucnorrbotten.se 

7
 http://www.iuctra.se/?sida=traindustrin 

8
 SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU-standard. SNI är primärt en aktivitetsindelning, 

där produktionsenheter som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Källa: SCB 

http://www.iucnorrbotten.se/
http://www.iuctra.se/?sida=traindustrin
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uppsatsens syfte. Intervjuguidens frågor utformades efter trattekniken (Patel & Davidsson, 

1994), vilket innebär att intervjun inleds med frågor av mer allmän karaktär för att sedan 

övergå i mer specifika frågor. Detta gjordes för att få en mjuk inledning på intervjun, där 

respondenten fick känna sig bekväm. Detta gjordes även för att våra eventuella förutfattade 

meningar inte skulle påverka respondenten i dennes svar. Frågorna delades in i olika 

områden; extern redovisning, intern styrning samt finansiering och särskilda situationer. Detta 

gjordes för att underlätta senare sammanställning och analys. Vi förberedde alternativa frågor 

utifrån vilka svar som vi skulle kunna tänkas få. Intervjuguiden finns bifogad i appendix A.  

2.3.4 INTERVJUER 

Vi bestämde oss tidigt i uppsatsarbetet för att göra personliga besök hos bolagen i 

flerfallstudien. Detta bestämde vi för att kunna genomföra personliga intervjuer och få en 

visuell uppfattning om verksamheten samt öka vårt eget lärande. Vi ansåg att detta val 

förbättrade uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. Vi genomförde fyra personliga 

intervjuer och en telefonintervju, vilken ges sin förklaring i avsnitt 2.4. Vi spelade, efter 

samtycke med respektive respondent, in intervjuerna med hjälp av diktafon för att säkerställa 

tillförlitligheten och trovärdigheten. Dessutom förde vi anteckningar ifall tekniska problem 

skulle uppstå. Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär där vi tog hjälp av en på förhand 

utformad intervjuguide, men samtidigt gav respondenterna utrymme att utveckla sina svar. Vi 

upplevde att personliga intervjuer ute i bolagens hemmamiljö gav bättre tillförlitlighet, 

trovärdighet och en bättre bild av bolagens verksamhet, jämfört med telefonintervjuer. Det 

inspelade intervjumaterialet kasserades av etiska skäl i direkt anslutning till uppsatsens 

färdigställande.  

De fem fallen presenteras utförligt i avsnitt 4.1. Följande företrädare för bolagen i 

flerfallstudien utgör uppsatsens respondenter:  

 Fall 1: Martinson Träbroar AB. Bo Danielsson är bolagets tillika koncernen Martinson 

Groups ekonomichef. Bo Danielsson är utbildad civilekonom och har en bakgrund 

inom revisionsbranschen samt bilbranschen. Bo Danielsson har arbetat hos Martinson 

Group i cirka två år och har sitt kontor vid koncernens huvudkontor i Bygdsiljum. 

 Fall 2: Villa Varm AB. Håkan Björkman är bolagets ägare tillika verkställande 

direktör. Håkan Björkman är utbildad gymnasieingenjör och har en lång bakgrund 

inom bolaget. I samband med ett generationsskifte 1993 gick Håkan Björkman en 

företagsledarutbildning.    

 Fall 3: Träprofilen L.T AB. Torbjörn Ljungholm är bolagets ägare och har mångårig 

erfarenhet som byggnadssnickare och entreprenör. 

 Fall 4: Vittjärvshus i Boden AB. Rickard Eriksson är bolagets verkställande direktör. 

Richard Eriksson är utbildad civilingenjör och har en bred bakgrund inom Vittjärvshus 

som bland annat snickare. 

 Fall 5: Rydéns i Malå AB. Karin Mörnestedt är ekonom vid moderbolagets 

huvudkontor i Nybro. 
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2.3.5 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 

Direkt efter intervjuerna transkriberade vi intervjumaterialet till skriftligt format för att 

underlätta sammanställning av resultaten. Därefter gjorde vi en sammanställning av samtligt 

intervjumaterial och plockade ut centrala delar för att presentera i avsnitt 4. Vi valde att 

sammanställa resultaten i tabellform för att göra dem gripbara. Vi delade in tabellerna i fyra 

områden baserade på intervjuguiden; extern redovisning, intern styrning, finansiering och 

särskilda situationer samt nyckeltal. Området nyckeltal var inget eget område i intervjuguiden, 

men baserades på en fråga rörande nyckeltal i området intern styrning. 

2.3.6 ANALYSMETOD 

Vi analyserade empirin områdesvis, fall för fall och genomförde även en jämförande analys 

mellan fallen. I analysen kopplades empirin till den teoretiska referensramen. När det gällde 

de bolag som redovisade kassaflödesanalys i sin externa redovisning, Martinson Träbroar AB 

samt Rydéns i Malå AB, gjordes kompletterande analys. Denna bestod i analys av information 

hämtad ur bolagens årsredovisningar. Detta gjordes för att se om det förelåg synbara samband 

mellan bolagens redovisade kassaflödesanalyser, deras vinst och/eller ett par utvalda 

nyckeltal. 

2.4 METODPROBLEM 

Saunders et al. (2009) hävdar att vid användande av andra än standardiserade 

forskningsmetoder är det inte säkert att undersökningen går att repetera eftersom den 

avspeglar verkligheten vid tidpunkten för datainsamling och förutsättningarna kan vara under 

förändring. Förhållandena som ska undersökas är ofta komplexa och dynamiska. 

Komplexiteten i ämnet som undersöks gör att icke-standardiserade intervjuer lämpar sig. 

(Saunders et al., 2009) Kvaliteten på intervjuerna är avgörande för kvaliteten på analysen, 

slutsatserna och därmed hela uppsatsen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjun i det femte fallet genomfördes som en telefonintervju på grund av det stora 

geografiska avståndet till respondenten. Vår avsikt var att samtliga intervjuer skulle 

genomföras genom personliga besök och personliga intervjuer. Eftersom vi ville ha bolag som 

redovisade kassaflödesanalys i sin externa redovisning representerade i vår undersökning och 

för att uppnå högre trovärdighet tvingades vi, efter att ett antal tilltänkta respondenter i 

geografisk närhet tackat nej till intervjuer, vända oss till bolag med stort geografiskt avstånd. 

Därmed bestämde vi oss för att genomföra en telefonintervju. Detta beslut kunde förvisso 

påverka trovärdigheten för det femte fallet i undersökningen, särskilt med tanke på att 

respondenten fattade sig kort i sina svar. Respondenterna vid de personliga intervjuerna 

svarade mer omfattande och många personliga intervjuer var dialogliknande. Respondenten i 

fall fem avvek från övriga respondenter dels på grund av telefonintervju med kortare svar och 

dels befattningsmässigt. Respondenterna i fall ett till fyra hade ledande position i respektive 

bolag, som ekonomichef, verkställande direktörer samt ägare. Respondenten i fall fem var 

ekonom med ansvar för bokföring. När vi tog kontakt med bolagen i urvalet betonade vi alltid 

att vi ville komma i kontakt med den ekonomiskt ansvarige. Därefter blev vi hänvisade till 

våra respondenter samt de personer som valde att avstå intervju.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I teoriavsnittet ger vi en bakgrund till kassaflödesanalys. Vi presenterar relevanta teorier för 

kassaflödesanalys som till exempel intressentteorin, agentteorin, free cash flow teorin, trade-

off teorin och pecking order teorin. Vi beskriver även hur kassaflödesanalys kan kopplas till 

olika planeringsnivåer i det ekonomiska arbetet i bolag, samt kassaflödesanalysens koppling 

till mindre aktiebolag inom träindustrin. Vi har tagit fram en modell som passar in både ur ett 

externt och internt perspektiv för att förklara uppsatsens teoretiska referensram. Modellen 

illustreras i figur 1. 

Ur ett externt perspektiv ger kassaflödesanalys en bild av ett bolags in- och utbetalningar. 

Kassaflödesanalys ger informations- och beslutsunderlag till ett bolags intressenter och 

externa beslutsfattare (Sandell, 2008). Intressenter utgörs bland andra av samhället och dess 

myndigheter som reglerar ett bolag i form av lagar och redovisningsrekommendationer. 

Intressenter utgörs även av kreditgivare, däribland banker. Intressenter omfattas också av 

externa ägare, konkurrenter, leverantörer och kunder. Informations- och beslutsunderlag 

utgörs av de möjligheter en kassaflödesanalys ger. Dessa möjligheter består i en visuell bild 

av bolagets kassaflöden, möjlighet att se trender, möjlighet att prognostisera framtida 

kassaflöden, få underlag för due diligence, företagsanalys och värdering, se figur 1. De 

streckade pilarna i figur 1 illustrerar hur informations- och beslutsunderlag för ett bolags 

intressenter och beslutsfattare påverkar bolagets kassaflöde. 

Ur ett internt perspektiv är kassaflödesanalys ett underlag som kan användas för intern 

kontroll och styrning samt vid internt beslutsfattande i olika situationer (Sandell, 2008). I 

teoridelen redogörs för sådana situationer; cash flow management, cash management, 

investeringsbeslut, förebyggande av konkurs, finansiering och värdering och därmed kunna 

påverka och styra framtida kassaflöden, se figur 1. De streckade pilarna i figur 1 illustrerar 

hur informations- och beslutsunderlag för ett bolags interna beslutsfattare, exempelvis 

bolagsledning och ägare, påverkar bolagets kassaflöde. 

 

Figur 1 Kassaflödesanalys ur ett externt/internt perspektiv 
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3.1 KASSAFLÖDESANALYS 

Larsson och Hammarlund (2005) menar att syftet med kassaflödesanalys är att ge 

kompletterande information till ett bolags resultat- och balansräkning. Den ska visa bolagets 

kassaflöde under tidsperioden. Med hjälp av kassaflödesanalysen ska det vara möjligt att gå in 

och titta på vilka delområden som genererat kassamässiga över- respektive underskott och hur 

de inbördes sambanden mellan kassaflödena ser ut. Kassaflödesanalys är ett användbart 

instrument för att bedöma om ett bolag kommer att generera tillräckliga betalningsflöden på 

sikt och därmed ha förutsättningar att driva sin verksamhet även i framtiden. 

Kassaflödesanalys kan även ge kunskap om ett bolag har tillräckligt med likvida medel för att 

exempelvis täcka framtida utbetalningar till leverantörer och räntor samt amorteringar till 

banker. (Larsson & Hammarlund, 2005) 

För att illustrera skillnaden mellan faktiska kassaflöden och redovisningsmässiga 

omfördelningar ger vi följande exempel: Ett företag gör en nyinvestering vilken påverkar 

kassaflödesanalysen med hela beloppet redan år ett. Redovisningsmässigt skulle 

investeringen periodiseras med årliga avskrivningar som påverkar resultaträkningen. 

Avskrivningar motsvaras inte av något likvidflöde och därför påverkas inte 

kassaflödesanalysen.  

Enligt Carlsson (2009) baseras kassaflödesanalyser liksom nyckeltal på ett företags resultat- 

och balansräkning, men fokuserar på förändringen under en period. Nyckeltalen visar istället 

slutvärdet för en utveckling i termer av ackumulerat värde eller resultat. (Carlsson, 2009) 

Ax et al. (2009) menar att modeller baserade på kassaflöden bygger på ett 

kapitalmarknadssynsätt och har ett investerarperspektiv på bolag och företagande. Att 

företagens mål ur ett finansiellt perspektiv är att maximera framtida kassaflöden har ett 

mycket starkt stöd och är ett av de mest accepterande företagsmålen inom företagsekonomin. 

Det är dock svårt att maximera nuvärdet av framtida kassaflöden rent praktiskt. I praktiken 

har bolag flera mål och gör avvägningar mellan dessa. I ett teoretiskt perspektiv är det svårt 

att avvisa resonemangen kring målet att maximera nuvärdet av framtida kassaflöden. Trots att 

bolag har flera mål och gör avvägningar mellan dem behövs kassaflödesmodeller ur ett 

beslutsperspektiv. Beslutsfattare måste kunna upprätthålla en balans mellan bolagets olika 

intressenter och deras intressen. Ett bolags totala vinst över dess livslängd är densamma som 

nettokassaflödet. Den vinst som framkommer i redovisningen under en viss period kommer 

dock att avvika från kassaflödet under samma period. Detta beror på att redovisningen baseras 

på bokföringsmässiga grunder och inte på kassaflödet. (Ax et al., 2009) 

Mayo (2008) hävdar att intresset bland finansiella analytiker och andra finansiella aktörer för 

bolagens intäkter och kassaflöden har ökat under senare år. Nettointäkter kan påverkas av 

olika faktorer som har en liten betydelse ur ett bolags verksamhetsperspektiv. Användningen 

av avskrivningar enligt plan istället för avskrivningar utöver plan ökar nettointäkterna och 

skatterna, men påverkar inte bolagets verksamhet. Andra bokföringsposter som försäljning av 

tillgångar, ökning av reserver för att täcka förluster i kundfordringar och förändringar i 

värdering av inventarier, kan också ha påverkan på företagets nettointäkter. (Mayo, 2008) 
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De finansiella aktörernas ökade intresse för kassaflödesinformation framkommer även i en 

svensk studie. I studien utförd av Svensson (2000) framgår det att kassaflödesanalys har en 

hög prioritet hos kreditgivare bland övrig redovisningsinformation, utöver den 

redovisningsinformation som finns i årsredovisningen för medelstora företag med 50-199 

anställda och/eller vars rörelsetillgångars nettovärde understiger 36 miljoner kronor. 

(Svensson, 2000) Även Wasley och Shuang Wu (2006) förklarar trenden med ökad hantering 

av kassaflödesinformation delvis genom ökat intresse från finansiella aktörer. 

De empiriska studier som har gjorts om betalningsflödesdata kan enligt Falkman et al. (1995) 

grovt delas in i tre grupper: studier av samband mellan olika typer av redovisningsdata, 

studier av samband mellan olika typer av redovisningsdata och aktiekurser och studier av data 

om kassaflöden som prognosinstrument. Den första gruppen av studier indikerar att 

kassaflöden tillför kompletterande information. Slutsatserna från tre amerikanska studier visar 

att data av kassaflöden ger ny information jämfört med resultatdata. (Falkman et al., 1995) En 

kombination av data från resultat och kassaflöden förklarar givna förändringar på 

aktiemarknaden bäst (Mayo, 2008). Det styrks av Percy och Stokes (1992) som framhåller att 

kassaflödesanalys berikar redovisningsinformationen. 

 

Enligt Falkman et al. (1995) har det gjorts flera studier för att undersöka vilken 

redovisningsdata som bäst kan prognostisera framtida betalningsflöden. I samtliga studier har 

det konstaterats att någon form av rörelsekapitaldata utgör den bästa variabeln för att 

prognostisera framtida kassaflöden. Studierna har medfört att kassaflödesbegreppet har 

preciserats i såväl forskning som praxis. Kassaflödet från bolagens verksamhet visar enligt 

studierna låg korrelation med resultatbegreppet. Slutsatsen är att data rörande kassaflöden 

tillför information i årsredovisningen. (Falkman et al., 1995) 

3.2 EXTERN REDOVISNING 

Kassaflödesanalys har en särskild roll vid den externa redovisningen i framförallt större bolag. 

För dessa bolag utgör den en del av årsredovisningen och fungerar som ett kontrollinstrument 

för att se om siffrorna i resultat- och balansräkningen stämmer. Till detta ändamål är 

kassaflödesanalys användbar för såväl redovisare som upprättar årsredovisningar som externa 

intressenter som läser årsredovisningarna. Vi inleder avsnittet med att introducera en relevant 

teori, intressentteorin. 

3.2.1 INTRESSENTTEORIN 

Enligt Johnson et al. (2008) influeras de beslut en bolagsledning fattar rörande ett bolags 

verksamhet av intressenternas förväntningar på bolaget. Det finns i huvudsak tre typer av 

intressenter: ekonomiska, sociala/politiska och tekniska. Ekonomiska intressenter utgörs av 

exempelvis leverantörer och konkurrenter. Sociala/politiska intressenter utgörs av bland andra 

beslutsfattare som representerar samhället, exempelvis kommuner och myndigheter. Tekniska 

intressenter utgörs av exempelvis patentmyndigheter och ägare av konkurrerande teknologier 

som kan komma att leda till förändrade villkor i form av nya standarder i branschen. (Johnson 

et al., 2008) 
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Johnson et al. (2008) hävdar att det inte är ovanligt att det uppstår konflikter mellan olika 

intressenters särintressen. Till exempel kan ett bolag med målet att växa snabbt komma att 

offra kassaflöde och löneutveckling. Familjeägda bolag som expanderar kan innebära att 

ägarna förlorar kontroll om de tvingas anlita externa beslutsfattare i bolaget. 

Kostnadseffektiviseringar och rationaliseringar kan leda till att arbetstillfällen går förlorade. 

(ibid.) Denna problematik har anknytning till agentteorin i avsnitt 3.3.1. I figur 2 illustreras en 

intressentmodell som vi har tagit fram för mindre aktiebolag. I modellen visas vilka 

intressenter ett mindre aktiebolag ofta har relationer med.  

 

Figur 2 Intressentmodell  

Till kategorin intresseorganisationer räknar vi exempelvis intresseorganisationer inom 

branschen, forskningssamarbeten och opinionsbildande grupper exempelvis miljörörelser. 

Ägare utgörs av bolagets aktieägare. Personal utgörs av de anställda i bolaget samt deras 

intresseorganisationer, exempelvis fackföreningar. Kunder är de intressenter som bolaget 

säljer produkter och tjänster till. Konkurrenter utgörs av konkurrenter i branschen samt nya 

aktörer. Leverantörer utgörs av andra aktörer som levererar och säljer produkter och tjänster 

till det mindre aktiebolaget. Kreditgivare utgörs i första hand av banker. I kategorin samhället 

räknar vi in stat och kommun.  

3.2.2 LAGAR OCH REKOMMENDATIONER 

Enligt Årsredovisningslagen, ÅRL, (2 kap.1§ och 7 kap. 3§) är vissa företag skyldiga att 

upprätta en sammanställning som visar företagets finansiering och kapitalinvesteringar under 

räkenskapsåret (6 kap. 3§, ÅRL). Enligt ÅRL, benämns sammanställningen 

finansieringsanalys. I Redovisningsrådets rekommendation, RR 7 Redovisning av kassaflöden 

används termen kassaflödesanalys. (FAR, 2010)  

Enligt Artsberg (2005) är finansieringsanalysens avsikt att redovisa finansiering och 

kapitalinvesteringar under året. I ÅRL kapitel 6 finns krav på förvaltningsberättelse och 

finansieringsanalys. Hur finansieringsanalysen skall utformas har lagstiftaren inte redogjort 
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för utan lämnat över åt den kompletterande normgivningen att bestämma. Redovisningsrådet 

har utformat rekommendationen, RR 7, om hur finansieringsanalysen skall utformas. I 

rapporten benämner rådet analysen som kassaflödesanalysen. Redovisningsrådet menar att 

RR 7 uppfyller lagens krav på att visa företagets finansiering och kapitalinvesteringar under 

räkneskapsåret, det vill säga det som benämns finansieringsanalys i ÅRL. 

Kassaflödesanalysen visar företagets in- och utbetalningar. RR 7 delar in dessa i löpande 

verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet. Kassaflöden i den löpande 

verksamheten ger en bild av företagets förmåga att generera likvida medel internt. 

Kassaflöden inom investeringsverksamheten visar tillförda resurser för att generera 

kassaflöden. Kassaflöden inom finansieringsverksamheten ger en uppfattning av 

kreditgivarnas del av framtida kassaflöden.  (Artsberg, 2005) 

Redovisningsrådets utgångspunkt är att deras rekommendationer endast skall avvika från 

internationell standard när svensk lagstiftning utgör hinder för redovisning enligt 

internationell standard. Eftersom kassaflödesanalysernas utformning inte är reglerad i svensk 

lagstiftning anser Redovisningsrådet inte att avvikelser från reglerna i International 

Accounting Standards´ IAS 7, Cash Flow Statement är befogade. (FAR, 2010) 

Två betydande normeringsorgan är Financial Accounting Standards Board (FASB), utgivare 

av Financial Accounting Standards (FAS), för verksamheter i USA, samt International 

Accounting Standards Board (IASB), utgivare av International Financial Reporting Standards 

(IFRS), samt ersättare till International Accounting Standards Committee (IASC). IFRS är en 

standard som sätter såväl ett brett ramverk som dikterar specifika regler. Den innefattar även 

tidigare standarder från före 2001, International Accounting Standards (IAS). Det pågår 

samarbete mellan FASB och IASB för en framtida gemensam redovisningsstandard. (IFRS, 

2011)
10

 

De företag som har noterade värdepapper eller upprättar koncernredovisning enligt 

International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpar ej RR 7. Dessa företag tillämpar 

International Accounting Standards Committeés rekomendation, IAS 7, Statement of Cash 

Flows. (FAR, 2010) 

3.2.3 DIREKT OCH INDIREKT METOD 

Det finns två metoder för redovisning av kassaflöden, direkt- och indirekt metod. IAS 7 

förordar att den direkta metoden används för rapportering för den löpande verksamheten. I 

Sverige är den indirekta metoden den helt dominerande. Redovisningsrådet ser vissa 

pedagogiska poänger med den direkta metoden, men anser att den indirekta metoden ger 

ytterligare information. Med den bakgrunden har Redovisningsrådet inte ansett att de ska 

rekommendera den ena metoden framför den andra. (FAR, 2010)  

Enligt FAR (2010) sker redovisningen av kassaflödet i kategorierna löpande verksamhet, 

investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Att dela upp kassaflödet i kategorier 

gör det möjligt att bedöma respektive kassaflödes relativa betydelse för bolagets finansiella 

                                                           
10

  http://www.ifrs.org 

 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Conceptual+Framework.htm
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ställning och likviditetssituation. (FAR, 2010) I appendix B visas hur respektive metod ställs 

upp. 

3.3 INTERN STYRNING 

För att beskriva hur kassaflödesanalys används i den interna styrningen av aktiebolag 

presenteras till att börja med i detta avsnitt ett par för ämnet adekvata teorier. Därefter 

presenteras kassaflödesanalysens koppling till användningsområden inom intern styrning 

såsom cash flow management, cash management, investeringsbeslut och förebyggande av 

konkurs. 

3.3.1 AGENTTEORIN 

I Agentteorin är relationen mellan ägare (principaler) och företagsledning (agenter) 

utgångspunkt. Företagsledningen benämns agenter eftersom deras roll är att agera utifrån 

ägarnas intressen. I teorin ses ett bolags kontroll- och styrningsproblem, dels ur ägarnas 

perspektiv, dels ur investerares och externa intressenters perspektiv. Agentproblematiken 

handlar om att företagsledningen försöker maximera sin egen nytta på bolagets och ägarnas 

bekostnad. Agentteorin är inriktad på olika sätt att kontrollera agenternas egennyttiga 

beteende, till exempel genom skrivna kontrakt och särskilda belöningssystem. (Jensen & 

Meckling, 1976; Hatch, 1997) 

3.3.2 FREE CASH FLOW TEORIN 

Enligt Jensen (1986) är fritt kassaflöde det kassaflöde som finns kvar när alla positiva 

nettonuvärdesinvesteringar diskonterat med kostnaden för kapital har genomförts. Med 

utgångspunkt i agentteorin förklarar free cash flow teorin problematiken kring ett stort fritt 

kassaflöde i bolag. Utdelningar av likvida medel till ägare kan skapa konflikter i bolag, när 

bolagsledningen då förlorar makt över medlen. Teorin pekar på att kapitalstrukturen, 

förhållandet mellan eget kapital och skulder, har olika betydelse beroende på ett bolags 

mognad, storlek och tillväxt. Free cash flow teorin säger att ett företag har en optimal 

kapitalstruktur när fördelarna med minskade agentkostnader överstiger nuvärdet av eventuella 

konkurskostnader. (Jensen, 1986) 

3.3.3 CASH FLOW MANAGEMENT 

Hedman (1991) hävdar att bolagens kassaflöden är allt viktigare i en miljö där både operativ 

och finansiell skicklighet är av avgörande betydelse för att kunna överleva i den allt hårdare 

konkurrensen. När det handlar om att styra kassaflödet i ett bolag måste ständigt framtiden 

finnas i fokus. (Hedman, 1991) En effektiv cash flow management består av prognostisering, 

planering, övervakning och kontroll (Qingbin et al., 2010). Förmågan att kunna göra bra 

prognoser är av lika stor betydelse som att kunna påverka det framtida utfallet. Att göra 

prognoser är svårt. Problemet med att få en prognos att fungera, härrör sig från bristfällig 

kvalitet på prognosen eller att styrningen av utfallet är svag. (Hedman, 1991) 

I goda tider talar de flesta om tillväxt, men i bråda tider så gäller ”cash is king”, enligt Looge 

(2010). För mindre aktiebolag och aktiebolag med hög tillväxttakt i England kan bristande 

kunskap om kassaflöden innebära att en i övrigt hälsosam affärsrörelse tvingas stänga för gott. 
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I spåren av lågkonjunkturen i Europa innebär det tuffare företagsklimatet att mindre 

aktiebolag har det kärvt när det handlar om att få extern finansiering. Lyckas bolaget med det, 

tenderar räntan att bli allt högre. Kassaflödesprognoser hjälper ett bolag att identifiera toppar 

och dalar i likviditet och underlättar därför den ekonomiska planeringen, särskilt ifall externa 

lån kan bli aktuella. En nyckel är att använda kassaflödesprognoser som ett affärsverktyg för 

att i god tid få varningssignaler om potentiella svagheter i kassaflödet och för att kunna 

säkerställa likviditeten, utan att drabbas av dyra dröjsmålsräntor på grund av försenade 

betalningar. Banker i England kräver dessutom ofta kassaflödesprognoser innan de tar 

ställning till om banklån kan beviljas till ett bolag överhuvudtaget. (Looge, 2010) 

CASH FARMING 

Kenley (1999) hävdar att byggbranschen i Australien i regel har låga inträdesbarriärer för nya 

aktörer. Branschen tillåter små, underkapitaliserade aktörer att komma in och lämna 

branschen efter eget behag. Detta uppmuntrar till en företagskultur där rörelsekapital skapas i 

den löpande verksamheten i bolagens kamp att övervinna sin brist på ekonomiskt stöd. 

(Kenley, 1999) Inom byggbranschen har en effektiv cash management en särskild betydelse 

enligt Kenley (1999) och Qingbin et al. (2010). Internationellt kallas strategin cash farming 

och den innebär att byggbolagen får in kapital från sina kunder och omvandlar kapitalet till 

extrakapital genom effektiv cash management. Därmed får de möjlighet att återinvestera 

vinster. Qingbin et al. (2010) Traditionellt har enligt Kenley (1999) byggnadsprojekt 

finansierats av byggföretagen, ofta med övertrassering eller upplupet kapital. Byggbranschen 

har funnit alternativ till detta förfarande där byggbolag använder kredit och förskottsbetalning 

från kunder för att med marginal täcka de operativa kostnaderna. (Kenley, 1999)  

Enligt Qingbin et al. (2010) finns inte särskilt mycket forskning kring detta dynamiska sätt att 

kombinera operativt kassaflöde med finansiellt kassaflöde kopplat till byggprojekt. Att kunna 

göra en korrekt bedömning av kassaflödesprognoser beror både på projektets operativa 

karaktär och på entreprenörernas finansiella policys. Effekten av den här typen av strategier 

för cash flow management, som inkluderar förtidsbetalningar, överdebitering, kreditgivning 

och entreprenörers upphandlande har ännu inte undersökts fullt ut. För att ta fram en 

fungerande modell för att korrekt prognostisera de inblandade kassaflödena måste alla dessa 

delar beaktas. (Qingbin et al., 2010) 

3.3.4 CASH MANAGEMENT 

Någon erkänd och fullt korrekt översättning till svenska av begreppet cash management har vi 

inte hittat. Begreppet kommer från USA och innebär i stora drag enligt Larsson och 

Hammarlund (2005): ”... teorier och metoder för hantering av likvida medel ...” Ofta uppstår 

situationer där bolag har bundet kapital helt i onödan på grund av bristfälliga rutiner, gällande 

exempelvis hanteringen av kundfordringar och valutahantering. Ett ständigt förbättringsarbete 

och utveckling av ett bolags cash management-rutiner är positivt för dess likvida ställning. 

Det är av vikt för ett bolag att noggrant planera för sin likviditet, se figur 3. På en strategisk 

nivå är kassaflödesanalys ett bra instrument att använda sig av. På en taktisk nivå fungerar 

likviditetsbudget som ett användbart verktyg. På operativ nivå krävs daglig 

likviditetsplanering. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
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Figur 3 Cash management på olika nivåer (Omarbetad från Larsson & Hammarlund, 2005) 

STRATEGISK PLANERING 

Johnson et al. (2008) lyfter fram att kassaflödesanalys kan användas för att bedöma huruvida 

en föreslagen strategi kommer att vara genomförbar i ekonomiska termer. Först 

prognostiseras hur mycket likvida medel som krävs för att genomföra strategin och sedan 

identifieras källorna för de erfordrade likvida medlen. (Johnson et al., 2008) Konceptet är i 

regel att kassakor ska generera positivt kassaflöde för att finansiera utvecklingen av 

frågetecken till stjärnor (Boussard & Colasse, 1992). 

 

Figur 4 Kassaflöden och strategisk analys illustrerad i tillväxt/marknadsandel-matrisen, även kallad BCG-

matrisen. Den breda gröna pilen visar kassaflödet från kassakon till frågetecknet. Den tunna gröna pilen visar 

frågetecknets utveckling till att bli stjärna.  (Omarbetad från Boussard & Colasse, 1992 samt Porter, 2004) 

Porter (2004) menar att tillväxt/marknadsandel-matrisen baseras på branschens tillväxt och 

den relativa marknadsandelen, som återspeglar marknadspositioner för ett bolags 

affärsenheter i branschen och det nettokassaflöde som krävs för att hålla igång 

affärsenheterna. I figur 4 illustreras matrisen bestående av fyra kvadranter, där var och en av 
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kvadranterna kan fyllas med ett bolags affärsenheter. Beroende på i vilken kvadrant en 

affärsenhet placeras så återspeglas skilda förutsättningar i genererat kassaflöde. 

Affärsenheterna ska hanteras olika av bolagsledningen och matrisen ger en bild av hur ett 

bolag ska sträva efter att bygga en samlad portfolio av affärsenheter. Kassakor, med hög 

marknadsandel på lågtillväxtmarknader genererar positivt kassaflöde, som kan användas för 

finansiering av andra affärsenheter under utveckling, frågetecknen. Byrackor har låg 

marknadsandel på lågtillväxtmarknader, men förbrukar ofta blygsamt med likvida medel. De 

blir kassafällor på grund av deras svaga marknadsposition. Stjärnor har relativt hög 

marknadsandel på högtillväxtmarknader och kräver stora mängder kassaflöde för att kunna 

fortsätta växa, men de har en stark marknadsposition vilket kommer att generera höga vinster. 

De kan nästan befinna sig i finansiell balans. Frågetecken är affärsenheter under utveckling 

med relativt låg marknadsandel på kraftigt växande marknader. De kräver stora mängder 

kassaflöde för att kunna finansiera tillväxten och har ett svagt eget kassaflöde på grund av 

deras dåliga marknadsposition. (Porter, 2004) 

Enligt Boussard och Colasse (1992) har kassakor högt resultat före avskrivningar, räntor och 

skatt (Earnings Before Depreciation, Interest and Taxes, EBDIT) på medellång sikt. De har 

även ett positivt driftöverskott. Frågetecken har svagt positivt EBDIT men har negativt 

driftunderskott. Stjärnor har väldigt högt EBDIT, men har ett driftöverskott nära noll. 

Byrackor har negativt EBDIT och ett driftöverskott nära noll. (Boussard & Colasse, 1992) 

TAKTISK PLANERING 

Sandell (2008) anser att kassaflödesanalys kan användas till en intern analys såväl som extern 

analys. I intern analys finns större möjligheter för uppföljning och jämförelser, eftersom fler 

faktorer är kända för den interne analytikern. I regel har interna analytiker större 

detaljkunskap om verksamheten och lättare att ställa kompletterande frågor till berörda 

befattningshavare i bolaget. Kassaflödesanalysen kan användas som underlag vid såväl allmän 

intern kontroll som budgetuppföljning.  Budgetuppföljning görs för att uppnå en förbättrad 

budgetering samt analysera budgetavvikelser. Den utgör även underlag för särskilda åtgärder, 

till exempel förändring av kredittiden eller utvärdera kunders finansiella status före större 

affärsuppgörelser. Budgetuppföljningen kan även utgöra underlag för att ställa ansvariga inom 

bolaget till svars för budgetavvikelser. Oavsett om det är kassaflödesanalysen eller 

budgetuppföljningen som indikerar något specifikt så är det av vikt att bryta ner 

informationen ytterligare för att identifiera problemen och dra lärdomar av dem. (Sandell, 

2008) 

LIKVIDITETSBUDGET 

Atrill (2009) skriver att likvida medel är livsnerven i ett bolag. Det är av stor vikt för bolag att 

ha tillräckliga likvida resurser för att kunna möta ekonomiska förpliktelser. Misslyckas det, 

kan det leda till ödesdigra konsekvenser. En prognostiserad kassaflödesanalys visar framtida 

förändringar i likvida medel och underlättar för företagsledning att bedöma effekterna av 

framtida förändringar i kassabehållningen. Den kan identifiera perioder med 

likviditetsöverskott och likviditetsunderskott och därmed hjälpa företagsledning att planera 

för olika händelser. Är det ett överskott måste företagsledningen fundera kring hur de likvida 
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medlen bäst kan förvaltas. Rör det sig om ett underskott måste ledningen ta ställning till hur 

underskottet ska finansieras. När försäljning, kostnader och förändringar på tillgångssidan för 

en period har prognostiserats finns det tillräcklig med information för att kunna prognostisera 

kassaflödet för perioden. För att ta fram likviditetsbudget och känslighetsanalyser kan 

datorprogram med fördel användas. (Atrill, 2009) 

Larsson och Hammarlund (2005) anser att likviditetsbudgeten bör kompletteras med en 

kortsiktig, ofta daglig, likviditetsplanering. Detta för att säkerställa att nödvändigt kapital 

finns tillgängligt på transaktionskonton för att möta behov på grund av löpande utbetalningar. 

Likviditetsbudgeten bör kopplas ihop med den långsiktiga finansiella planeringen. 

Likviditetsbudgeten skall för en bestämd period innehålla de summor som kommer att flyta in 

och ut samt de tidpunkter då in- och utbetalningar sker. Det är svårt att med säkerhet veta när 

inbetalningar kommer att ske. Här krävs erfarenhet om betalningsvillkor, kunders 

betalningsvanor och försäljningsbudgeten. (Larsson & Hammarlund, 2005) 

OPERATIV PLANERING 

Larsson och Hammarlund (2005) menar att goda inbetalningsrutiner är viktigt för ett bolag. 

En grundtanke med cash management är att så fort som möjligt få in inkommande kapital på 

räntebärande konton, dels inlåningskonton och dels transaktionskonton. Inlåningskonton är 

avsedda för överskottsmedel och transaktionskonton är avsedda för rörelsekredit. 

Förekommer kreditförsäljning är det en fördel att direkt styra över kundernas betalningar till 

räntebärande konton. Bolag som har rörelsekredit och dagligen måste betala ränta för 

utnyttjad kredit sänker räntekostnaderna om kunderna betalar in på transaktionskontot på 

behandlingsdagen. Finns det ett överskott av kapital på transaktionskontot kan bolaget göra 

överföringar till konto med högre ränta. (ibid.) 

Utbetalningssystemen i bolag kan ofta bli effektivare enligt Larsson och Hammarlund (2005). 

Flödet av utbetalningar och fördröjningar av detta påverkar bolagets genomsnittliga 

skuldsättning. Betalas en skuld före utsatt förfallodag innebär det ett onödigt 

kapitalutnyttjande med onödiga räntekostnader. Det är därför av vikt att utbetalningsrutiner 

utformas så att en effektiv kontroll över fakturornas förfallodagar, kredittider och rabatter 

utnyttjas så bra som möjligt. Uppföljning av fakturering mot leveranser är ett viktigt moment, 

som ofta kan effektiviseras. Dröjsmålsräntor kan orsakas av bristande attestrutiner, vilket 

leder till dröjsmålsräntor, som ofta är högre än räntor på likvida medel och därför bör 

undvikas. (ibid.) 

3.3.5 INVESTERINGSBESLUT 

Mindre och större aktiebolag värderar projekt olika, enligt Danielson och Scott (2006). Större 

företag förlitar sig ofta på beräknat diskonterat kassaflöde, som även föredras i teorin för 

kapitalbudgetering. Mindre aktiebolag förlitar sig ofta på ”känsla” när de värderar projekt. 

Detta kan bero på olika omständigheter. I en studie av Danielson och Scott (2006) baserad på 

insamlat material från National Federation of Independent Business Research Foundation by 

the Gallup Organization framkommer det att mindre än 15 procent av de mindre bolagen 

använder sig av analys av diskonterat kassaflöde som huvudkriterium. Över 30 procent av de 



19 
 

mindre bolagen beräknar inte kassaflöde överhuvudtaget när de tar investeringsbeslut. De 

allra minsta bolagen i materialet, bolag med färre än tre anställda, genomför signifikant färre 

kassaflödesprognoser. Danielson och Scott (2006) menar att det kan bero på 

tidsbegränsningar. Säkerligen påverkar även utbildningsnivån resultaten, eftersom över 50 

procent av ägarna till mindre aktiebolag i undersökningen inte har college-examen. 

(Danielson & Scott, 2006) 

Danielson och Scott (2006) menar att det även finns affärsrelaterade orsaker till varför analys 

av diskonterat kassaflöde inte behöver vara det bästa värderingsverktyget för projekt i mindre 

aktiebolag. Till exempel skulle 45 procent av de mindre bolagen i materialet senarelägga en 

lovande investering till den tidpunkt när investeringen skulle kunna finansieras internt. Detta 

signalerar att bolagen har begränsningar när det gäller extern finansiering, självpåtagna eller 

inte. Danielson och Scott (2006) kom även fram till att de viktigaste investeringarna för 

mindre aktiebolag rör sig om ersättningsinvesteringar, nära 50 procent. Beräkningar av 

diskonterat kassaflöde behöver inte vara nödvändigt för att motivera ersättningsinvesteringar 

om ägaren är tvungen att efterleva fortlevnadsprincipen
11

 och om företaget har begränsade 

valmöjligheter när det gäller hur och när materiella anläggningstillgångar ska ersättas. (ibid.) 

Enligt Melander (2009) har ett bolags kassaflöde en positiv effekt på bolagets investeringar. 

Det visar att tillgången på finansiering har betydelse för ett bolags investeringar. Betydelsen 

är större för exempelvis mindre bolag med ekonomiska begränsningar samt under recessioner. 

Imperfekt information
12

 mellan låntagare och långivare gör det dyrare för bolag att finansiera 

investeringar med externa medel jämfört med interna medel. Den externa finansiella 

riskpremien beror på hur stark balansräkning bolaget kan uppvisa, vilken därmed påverkar 

bolagets investeringar. (Melander, 2009) 

3.3.6 FÖREBYGGANDE AV KONKURS 

Engström (2002) hävdar att användning av kassaflödesanalys som ett framåtriktat 

prognosinstrument inbegripande möjliga kapitalkällor, även om de inte beräknas behöva 

användas, kan ge svar på frågan om ett bolag är på väg mot mer osäker betalningsförmåga 

(Engström, 2002). 

Opiela (2006) har genomfört intervjuer med konsulter inom management i USA. En 

respondent pekar på att vikten av att ha ett kassaflöde i mindre aktiebolag kan vara en fråga 

mellan att överleva eller att gå i konkurs. Respondenten betonar att för att undvika problem 

bör tankar ägnas åt kassaflödet i sin verksamhet varje dag. Därför är det vanligt att 

kvalificerad kompetens i form av konsulter får i uppdrag att hjälpa mindre aktiebolag att 

utforma strategier för att undvika de vanligaste problemen. En annan respondent tar upp 

problem med att ha för mycket pengar i mindre aktiebolag. Det kan leda till att ägarna 

                                                           
11

 Fortlevnadsprincipen eller going concern-principen är en redovisningsprincip som innebär att redovisningen 

utgår från att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet minst 12 månader efter balansdagen. Det förutsätts 

att företagets verksamhet kommer att fortsätta om inte företagets livslängd är begränsad, till exempel genom ett 

nedläggningsbeslut. (FAR, 2010) 
12

 I spelteori beskriver imperfekt information att spelarna har olika information tillgänglig vid alla drag. Kortspel 

som poker är ett exempel, där spelarna döljer information för varandra. I ekonomi kan det handla om att en part 

känner till all information, såsom strategier och prognoser, medan en annan part inte har samma information. 
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fokuserar mindre på framtida projekt, vilket gör att bolaget kan stå utan jobb när det pågående 

projektet är färdigt. Detta skapar problem i kassaflödet. En lösning på detta kan vara att 

bolagen upprättar verksamhetsrapporter månadsvis. Annars finns det risk att det 90 dagar 

framåt uppstår problem med kassaflödet eftersom inga inbetalningar sker. En tredje 

respondent menar att de största misstagen för ägarna av mindre aktiebolag är att inte övervaka 

kassabehållningen och kassaflödet. Om inte denna övervakning sker månadsvis kommer det 

att uppstå problem. Bra datorprogram kan vara till stor hjälp med att generera rapporter 

månadsvis. Den tredje respondenten tar även upp att när det går bra för bolaget är det lätt att 

överse några dåliga rapporter. Detta gäller särskilt om bolaget har 10 år av positiv historik 

bakom sig. Dåliga rapporter kan dock snabbt bli en trend. Då är det viktigt att tidigt sluta att 

förneka eventuella problem och lära sig att känna igen mönster som måste besvaras med 

åtgärder. (Opiela, 2006) 

Forskning om orsaker till konkurser i bolag inom byggbranschen har bland annat skett genom 

fallstudier där konkursdrabbade bolag har studerats för att kunna fastställa sannolika orsaker 

till konkurserna. Kaka och Price (1991) konstaterar att byggbranschen har en högre andel 

konkurser än andra industrirelaterade branscher i England. Orsaken till detta är otillräckliga 

kassaflöden och misslyckanden i att övertyga kreditgivare att likviditetsbristen endast är 

temporär. Det är viktigt att prognostisera framtida kassaflöden, för att ha möjlighet att göra 

avsättningar för svårare tider. I tider med hög ränta och hög inflationstakt är behovet av 

kassaflödesprognoser extra stort. (Kaka & Price, 1991)  

3.4 FINANSIERING 

Enligt Larsson och Hammarlund (2005) kan det ibland inträffa att likviditetsbudgeten visar att 

likviditeten inte är tillräcklig för de planerade utbetalningarna under en viss period. Då är det 

viktigt att utnyttja tiden fram till behovet på bästa sätt. Är tiden kort kan bolaget tvingas 

arbeta med dyra finansieringsformer, som dyra lån, uppskjuta leverantörsutbetalningar med 

debiteringar av dröjsmålsräntor och skadade affärsrelationer som följd. Det kan leda till att 

lönsamheten sjunker och att nya finansieringsbehov uppstår. Detta kan även påverka bolagets 

investeringsplaner. Finns det däremot tid mellan planeringstillfället och det planerade 

finansieringsbehovet har bolaget fler alternativ att lösa problematiken med. Exempelvis kan 

bolaget hinna diskutera lämpliga finansieringsformer med sin bank, alternativt se över sin 

finansiering på lång sikt. Att planera likviditeten är med andra ord viktigt och lönsamt för ett 

bolag.  (Larsson & Hammarlund, 2005) 

Kassaflödesanalys kan utgöra en del i den långsiktiga finansiella planeringen i form av 

finansieringsbudget. Med hjälp av kassaflödesanalys kan det framtida behovet av likvida 

medel bestämmas. Även en bild av fördelningen mellan internt genererade medel och extern 

upplåning kan skapas. För kortsiktig cash management är dock likviditetsbudgetering ett mer 

användbart verktyg än kassaflödesanalysen, även om kassaflödesanalys fungerar som ett 

användbart komplement. Det är även önskvärt att den kortsiktiga likviditetsbudgeten stäms av 

mot kassaflödesanalysen. (ibid.) För att beskriva hur kassaflödesanalys används inom 

finansiering i aktiebolag presenterar vi ett par ytterligare teorier.  



21 
 

3.4.1 TRADE-OFF TEORIN 

Enligt Myers (1984) säger trade-off teorin att en ökad upplåning leder till en ökad 

konkursrisk. Ökad risk för konkurs innebär ökade konkurskostnader, det vill säga kostnader 

förknippade med konkurs. Det rör sig bland andra om administrativa kostnader, legala 

kostnader och agentkostnader. Trade-off teorin förespråkar att ett bolag bör hålla en rimlig 

skuldsättningsgrad för att motverka ovanstående problematik. Vidare säger Trade-off teorin 

att ett företag är villigt att skuldsätta sig så länge skattefördelarna med de ökade skulderna 

överstiger nuvärdet av eventuella konkurskostnader. (Myers, 1984) 

Whited (1992) pekar på att företag med ekonomiska problem uppvisar större beroende av 

kassaflöde för att finansiera kapitalanvändning, jämfört med företag som inte har ekonomiska 

problem. Företag med ekonomiska problem har ett begränsat finansiellt handlingsutrymme, 

vilket ökar Pecking order beteendet. (Whited, 1992) 

3.4.2 PECKING ORDER TEORIN 

Inom teorin om bolags kapitalstruktur och finansieringsbeslut utvecklades pecking order 

teorin av Myers (1984). Den säger att bolag prioriterar olika finansieringstyper utifrån 

principen om minsta möjliga ansträngning. Enligt Myers (1984) föredras kassaflöde framför 

andra former av finansieringsmöjligheter, eftersom det gör att företag inte behöver öka den 

externa skuldsättningen med undervärderade säkerheter. Därför kan bolaget undvika att 

aktieägarvärdet försvagas. Räcker inte kassaflödet för finansiering krävs skuldsättning och när 

det krävs ytterligare kapital måste eget kapital skjutas till. Pecking order teorin förklarar det 

inversa förhållandet mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Teorin baseras på fyra punkter: 

1. Bolag föredrar intern finansiering. 

2. Bolag anpassar målen för vinstutdelningsprocent till sina investeringsmöjligheter. 

Detta även om plötsliga förändringar i vinstutdelningsprocenten undviks och att den 

istället gradvis justeras till skiften i omfattningen av värderade 

investeringsmöjligheter. 

3. Orörlig utdelning, plus oförutsägbara fluktuationer i lönsamhet och 

investeringsmöjligheter innebär att internt genererat kassaflöde kan vara större eller 

mindre än utgifterna för investeringar. Är det genererade kassaflödet större än 

utgifterna för investeringar amorterar bolaget av sin skuld, alternativt placerar kapital i 

värdepapper. Är det genererade kassaflödet mindre än utgifterna för investeringar 

väljer bolaget att minska kassabehållningen eller sin marknadsbaserade 

värdepappersportfölj framför att minska utdelningen. 

4. Krävs extern finansiering väljer bolag att utfärda säkra säkerheter först. De utgörs av 

skuld, sedan möjligen hybrida värdepapper som till exempel konvertibler. Ett slutligt 

alternativ är det egna kapitalet. Varje bolags skuldsättningsgrad reflekterar bolagets 

kumulativa krav på extern finansiering. Emissionskostnader är minst för interna 

medel, högre för skuld och högst för eget kapital. Dessutom tillkommer negativa 

signaler till marknaden i samband med att eget kapital förbrukas, och ofta positiva 

signaler förknippade med skuldsidan. 

(Myers, 1984) 
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Myers och Majluf (1984) ger en förklaring till pecking order teorin utifrån 

informationsassymetri. Bolagsledningen har bättre information om ett bolag och bolagets 

olika projekt, än vad övriga intressenter och marknaden i stort har.  Att tillföra nytt eget 

kapital till ett bolag påverkar aktievärdet negativt. Det leder till negativa signaler till 

marknaden. Skuldsättning innebär krav på räntebetalningar till kreditgivare. Det signalerar att 

bolagsledning och kreditgivare är tillfreds med dessa betalningar, vilket ger signalerar att 

kreditgivarnas krav kan infrias. Skuldsättning har i regel mindre påverkan på aktievärdet. På 

grund av detta kommer bolagsledningen att föredra skuldsättning framför nytt eget kapital 

som finansieringsform. (Myers & Majluf 1984) 

Relationen mellan utdelningspolicy och bolagens skuldsättning varierar utifrån bolagens 

storlek. Mindre bolag betalar utdelning samtidigt som de minskar skuldsättningen, till skillnad 

från större bolag som är villiga att låna för att kunna betala utdelning. (Frank & Goyal, 2000) 

Shyam-Sunder och Myers (1999) hävdar att förekomst av mean reversion
14

 kan återspegla 

pecking order finansiering i kombination med cykler eller mean reversion i finansiella under- 

eller överskott. Shyam-Sunder och Myers (1999) fann bevis för att pecking order teorin kan 

förklara bolags finansiella beteende, vid en jämförande analys mellan trade-off teorin och 

pecking order teorin i ett urval av mogna, börsnoterade bolag. De fann även att trade-off 

teorin kan förklara bolags finansiella beteende, men när både teorierna testades tillsammans 

gav pecking order teorin mer tyngd åt den bakomliggande förklaringen till bolagens beteende. 

(Shyam-Sunder & Myers, 1999) 

3.5 VÄRDERING 

Enligt Hult (2003) utvecklades det under 1980-talet ett flertal olika metoder för att beräkna 

värdet på bolag. Detta gjordes med hjälp av bolagens prognostiserade kassaflöden, vilket 

blivit en allt vanligare utgångspunkt på marknaden och resulterat i att vinstbaserade 

värderingsmodeller mer och mer har försvunnit. Den mest framgångsrika värderingsmetoden 

som baserar sig på prognostiserat kassaflöde benämns vanligtvis nuvärdesmetoden. Den 

nödvändiga informationen för att beräkna ett prognostiserat kassaflöde hämtas i balans-, 

resultaträkning, kassaflödesanalys samt intern redovisning. Ett bolags värde bestäms av de 

kassaflöden som bolaget kommer att generera i framtiden, omräknat till dagens värde med 

hänsyn till de räntabilitetskrav som ställs på bolaget. Bolagets värde kan förändras på två sätt; 

genom förändring i framtida kassaflöde eller genom förändrat räntabilitetskrav. Sambandet 

beskrivs i nuvärdesformeln där bolagets värde är summan av allt framtida kassaflöde 

diskonterat till nuvärdet.  

 

                                                           
14

 Mean reversion är en teori som innebär att ett visst värde kommer att fortsätta att återvända till ett 

genomsnittligt värde över tid, trots variationer över och under medelvärdet. Mean reversion kan tillämpas på 

olika mätbara värden inklusive räntor och räntabilitet på en viss investering. 
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PV = Nuvärde på bolaget, CF = Kassaflödet vid tidpunkt, k = Diskonteringsfaktor, t = 

Tidsperiod 

Nuvärdesmetoden är framtagen för värdering av framförallt publika bolag. I och med att 

metoden har populariserats har den blivit vanlig bland banker och revisionsföretag och 

därmed även nått onoterade bolag. Det kan till exempel handla om situationer när noterade 

bolag planerar uppköp av onoterade bolag. Nuvärdesmetoden ger inte samma information 

som Nutdel-metoden
15

, men den grundläggande informationen som de båda 

värderingsmetoderna baseras på är densamma. När nuvärdesmetoden används för värdering 

av onoterade bolag är det kassaflöde som ingår i beräkningen framtaget ur de prognostiserade 

balans- och resultaträkningarna, som även ingår vid beräkning av bolagets Nutdel-värde. 

(Hult, 2003) 

3.6 DUE DILIGENCE 

Värdering görs ofta i samband med due diligence, en process för företagsbesiktning, inför 

exempelvis ett förvärv eller försäljning av ett onoterat aktiebolag, joint venture
16

 eller 

nyemission
17

. Enligt Pettersson och Sevenius (2000) syftar due diligence till att fastställa 

förutsättningarna för en värdering och att synergier som förväntas föreligga överensstämmer 

med målföretagets egenskaper. Ofta kan orimliga prognoser, budgeterar och brister i 

målbolagets egna kapital föreligga och upptäckas, varefter prisjusteringar kan bli aktuella i 

slutfasen av köpprocessen. Due diligence är en analytisk undersökning av ett objekt som 

exempelvis planeras att förvärvas eller säljas (Sharp & English, 2008). Undersökningen 

innefattar förvärvsobjektets, målföretagets, verksamhet och egendom med syftet att ta fram 

beslutsunderlag till en köpare. En due diligence-process innefattar due diligence inom olika 

områden, som exempelvis management, juridik, finansiellt (kassaflöde), marknadsföring och 

operationellt. Uppköp av bolag kan vara en komplicerad transaktion, ofta förknippad med 

risk. Det är därför av vikt att ta reda på exakt vad det är för något som förvärvas och att 

förvärvet sker till rätt pris. (Pettersson & Sevenius, 2000) Efter att ha ägnat tid till att studera 

mindre norrländska aktiebolags årsredovisningar, inom träindustrin, har vi observerat att 

bolagsförvärv och avyttringar är ganska vanligt förekommande, vilket borde betyda att due 

diligence är av vikt för bolagstypen i vår undersökning. 

                                                           
15

 Nutdel är en förkortning av nuvärdet av framtida utdelningsbara medel. Nutdel-metoden grundar sig på 

investeringsteorin. (Hult, 2003) 
16

 Joint venture innebär ett samarbete mellan bolag, där de gemensamt bildar ett nytt bolag för att kunna utveckla 

samarbetet tillsammans. Ett exempel på joint venture är Sony Ericsson Mobile Communications. Ett annat 

exempel är Fujitsu Siemens Computers. 
17

 En nyemission är när ett aktiebolag emitterar (ger ut) nya aktier. En nyemission inbringar nytt kapital till 

bolaget. 
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3.7 KASSAFLÖDE I JÄMFÖRELSE MED VINST 

Det finns studier som visar på brister i förvaltningen av kortfristiga tillgångar och skulder i 

mindre företag. Detta kan förbättras genom att identifiera perioder med otillräckligt 

kassaflöde i företagen, menar Thompson (1986). Försäljning på kredit innebär pengar först 

vid insamlandet av krediten. Fluktuerar försäljningen kommer även kortfristiga tillgångar och 

skulder att fluktuera. Detta medför att det i hög grad är en fråga om tajmning, inte bara 

beloppens storlek, som kan leda till likviditetsproblem. Fluktuationerna i kassaflöde har ofta 

andra mönster än de bokföringsmässiga vinsterna. Företag måste utarbeta flexibla finansiella 

strategier som balanserar dessa frågor och möjliggör effektiva åtgärder vid oförutsedda 

förändringar i omgivningen. (Thompson, 1986) 

Vinst och kassaflöde går inte nödvändigtvis hand i hand, särskilt på kort sikt. I figur 5 hämtad 

från en fallstudie 1986 framgår det tydligt att företaget i studien hade en jämn vinst under året, 

men att kassaflödet kraftigt fluktuerade. Det förekommer till och med att vinsten under en 

period förbättras samtidigt som kassaflödet försämras. Vinsten understiger noll under en kort 

period, men kassaflödet är i huvuddrag under lika lång tid negativt som positivt. 

 

Figur 5 Vinst och kassaflöde (Thompson, 1986) 

För mindre bolag är kassaflöde viktigare än redovisade intäkter. Därför bör kassaflöde 

studeras. (ibid.) 

3.8 KASSAFLÖDE I JÄMFÖRELSE MED UTVALDA NYCKELTAL 

När ett företags utveckling analyseras står olika nyckeltal i fokus, enligt Carlsson (2009). 

Nyckeltal gör det möjligt att jämföra olika företag samtidigt som informationsmängden är 

stor. Nyckeltal kan användas till styrning av företag genom beräkning av målvärden i den 

löpande verksamheten. De ger inte information om företagets kapitalflöden och inte heller 

tillräcklig information för att undvika olika typer av störningar i verksamheten. För sådana 

ändamål är kassaflödesanalyser lämpliga. (Carlsson, 2009) Johansson och Runsten (2008) 

hävdar att finansiella nyckeltal är viktiga när bolagsledningar fattar strategiska beslut och vid 

värderingar av bolag utförda av marknadens aktörer. Två viktiga typer av nyckeltal är de som 
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beskriver den finansiella ställningen och lönsamheten i bolag. Soliditet och skuldsättningsgrad 

beskriver den finansiella ställningen. Räntabilitet och övervinst beskriver lönsamheten.  Det är 

inte alltid redovisningen klarar av att avbilda den verkligen bilden av ekonomin i en riskfylld 

affärsverksamhet fullt ut.  För användare av finansiella nyckeltal är det nödvändigt att känna 

till detta. Orsaken till bekymren har olika källor och slår olika hårt för bolag i varierande 

branscher. Därför krävs även förmåga att identifiera huvudproblem för specifika grupper av 

bolag. En tredje kunskapsnivå handlar om förmågan att hantera problemen vid jämförande 

analys.  (Johansson & Runsten, 2008)  

Enligt Engström (2002) utgör trender och tendenser hos nyckeltal viktiga indikatorer på hur 

den finansiella situationen utvecklas i ett bolag. Ett par centrala och användbara nyckeltal för 

att bedöma den framtida betalningsförmågan är rörelsekapital och soliditet. (Engström, 2002) 

Rörelsekapital utgörs av skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Rörelsekapitalet är det likviditetsöverskott som kan mobiliseras i en nära framtid eller den del 

av omsättningstillgångarna som finansieras med långfristigt kapital i form av långfristiga 

skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital. Något naturligt gränsvärde för 

rörelsekapital finns inte, men det bör vara positivt. Negativt rörelsekapital kan tyda på att 

bolaget genomgår stark tillväxt. (ibid.) 

 

Soliditet definieras som eget kapital plus 73,7 procent (vid skattesats 26,3 procent) av 

obeskattade reserver. Korrigeringar bör göras för eventuella övervärden i balansräkningen, till 

exempel fastighetsbestånd. Soliditetsmåttet kan användas för att på en längre sikt bedöma ett 

bolags betalningsförmåga. En sjunkande soliditet kan vara motiv för att ingående mäta 

förändringar i exempelvis kassalikviditet och rörelsekapital. (ibid.) 
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4 EMPIRI 

I avsnittet empiri presenteras urvalet av bolag till flerfallstudien. Därefter redovisas de 

sammanställda resultaten från de utförda intervjuerna i tabellformat. 

4.1 PRESENTATION AV BOLAG I FLERFALLSTUDIEN 

Här presenteras bolagen som ingår i flerfallstudien. Det redogörs för bolagens verksamheter, 

storlek och geografiska läge.  

4.1.1 MARTINSON TRÄBROAR AB 

 Bransch: Broar, Tunnlar 

 SNI, Huvud- och binäring: 4230 – Anläggning av broar och tunnlar 

 Antal anställda: Cirka 20 personer 

 Omsättning: Cirka 30 miljoner kronor 

Martinson Träbroar AB är ett mindre aktiebolag som ingår i familjeägda Martinson-

koncernen. Bolaget är beläget i Kroksjön i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Martinson 

Träbroar AB är Nordens ledande företag inom träbroar och byggsystem med massiva 

trästommar. Broarna byggs i sektioner och monteras av egen personal i dag. Träbroar kommer 

mer och mer. Ofta är det mindre broar som efterfrågas, men även stora broar som till exempel 

järnvägsbroar utvecklas, bland annat på grund av växande underhållsbehov på befintliga 

järnvägsbroar. Bolaget har leverat många träbroar till nya övergångar över Haparandabanan i 

samband med Projekt Haparandabanan. Trä som bromaterial konkurrerar med stål och betong, 

men trä ligger i tiden. En fördel är också att det är snabba montage för träbroar. 

4.1.2 VILLA VARM AB 

 Bransch: Timmerhus, Trähus – timmer och trä 

 SNI, Huvud- och binäring: 16231 – Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 

 Antal anställda: Cirka 6 personer 

 Omsättning: Cirka 11 miljoner kronor 

Villa Varm AB är ett privatägt bolag i Altersbruk i Piteå kommun, Norrbottens län. Bolaget 

bedriver tillverkning av monteringsfärdiga villor. Bolaget bildades i slutet av 1960-talet och 

verksamheten var till en början inriktad på mindre hus, till exempel vad som senare kom att 

kallas friggebodar. På 1970-talet utvecklades verksamheten och bolaget började bygga villor. 

Från 1974 började energisnåla hus bli en inriktning för bolaget och i dag är det ett av bolagets 

expertisområden.  

4.1.3 TRÄPROFILEN L.T AB 

 Bransch: Förpackningar – träförpackningar, lastpallar, trälådor 

 SNI, Huvud- och binäring: 16240 – Träförpackningstillverkning 

 Antal anställda: Cirka 7 personer 

 Omsättning: Cirka 6 miljoner kronor 

http://www.121.nu/onetoone/bransch/Forpackningar-traforpackningar-lastpallar-tralador-12100
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Träprofilen L.T AB är ett privatägt bolag i Örviken i Skellefteå kommun, Västerbottens län. 

Bolaget har sina lokaler i de anrika industribyggnaderna som en gång i tiden utgjorde 

sågverket och sedermera sulfitfabriken Öhrvikens AB år 1893-1948. Träprofilen L.T AB 

bedriver tillverkning av kundanpassade träkomponenter och kundanpassade träemballage till 

verkstadsindustrin.  

4.1.4 VITTJÄRVSHUS I BODEN AB 

 Bransch: Hus, Villor, Modulbyggnader 

 SNI, Huvud- och binäring: 41200 – Byggande av bostadshus och andra byggnader  

 Antal anställda: Cirka 21 personer 

 Omsättning: Cirka 19 miljoner kronor 

Vittjärvshus grundades 1975 och är ett familjeägt bolag i Vittjärv i Bodens kommun, 

Norrbottens län. 2009 försattes Vittjärvshus i konkurs i samband med hastigt sjunkande 

efterfrågan under finanskrisen. Bolaget hade gjort tunga investeringar i ny produktionslinje, 

utökat antalet anställa, bytt till större lokaler och dubblat omsättningen. Sedan kom kraschen. 

Vittjärvshus i Boden AB har återgått till produktion i mindre skala och har i dag en inriktning 

på i första hand nyproduktion av hus. Bolaget erbjuder helt kundanpassade villor och stugor 

och har våren 2011 en god likviditet.  Ett av bolagets specialistområden är byggande av 

energisnåla hus.  

4.1.5 RYDÉNS I MALÅ AB 

 Bransch: Hemtextilier, Inredningstextilier – tillverkare, grossister och Trävaror – 

tillverkare, övriga 

 SNI, Huvud- och binäring: 13921 – Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror 

och 16292 – Övrig trävarutillverkning 

 Antal anställda: 14 personer 

 Omsättning: Cirka 14 miljoner kr 

Rydéns i Malå AB är ett bolag i Malå kommun, Västerbottens län. Bolaget har sina anor från 

1940-talet och verkar inom trävarubranschen idkande fabriks- och handelsrörelse. Bolaget 

bedriver huvudsakligen tillverkning och handel med likkistor. Sedan år 2003 är bolaget ett 

dotterbolag till Rydéns i Nybro AB. Rydéns är en av Sveriges ledande träindustrier i 

begravningsbranschen och har producerande enheter förutom i Malå, även i Nybro i Nybro 

kommun, Kalmar län samt i Glamsbjerg i Assens kommun, region Syddanmark i Danmark.  

4.2 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 

Resultaten är sammanställda i tabeller och där förkortas kassaflödesanalys med KFA. 

 

 

 

 

http://www.121.nu/onetoone/bransch/Hus-Villor-Modulbyggnader
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Tabell 1 Extern redovisning 

 KFA i extern 

redovisning 

Gör all extern redovisning 

själva eller tar hjälp av 

konsulter 

Uppfattning om vilka som 

har särskilt intresse av KFA 

i extern redovisning 

Martinson 

Träbroar AB 

JA, det finns ett fokus på 

kassaflöden i branschen. 

Personalresurser och 

kompetens finns. 

Viss hjälp med exempelvis 

momsredovisning och 

koncernredovisning av 

revisionsbyrå. 

Banken, ”Banken pratar bara 

om kassaflöden” 

Villa Varm 

AB 

Nej, endast resultat- och  

balansräkning 

Tidigare tog vi mycket hjälp 

av revisionsbyrå, men nu gör 

vi det mesta själva. Vi tar hjälp 

av revisionsbyrå vid behov. 

Jag tror det är intressant för 

banker, särskilt när ett bolag 

står inför expansion eller är 

relativt nystartat. 

Träprofilen 

L.T AB 

NEJ, vi ser ingen nytta 

med det. 

Tar hjälp av en kamrer, med 

lång erfarenhet av redovisning 

i branschen. 

Ingen särskild 

Vittjärvshus 

i Boden AB 

NEJ, det finns ingen 

efterfrågan i nuläget 

vilket kan bero på vår 

goda likviditet. Vi ser inte 

nyttan med att visa den 

externt. Personalresurser 

och kompetens finns. 

Viss hjälp av revisionsbyrå vid 

bokslut. 

Ingen särskild 

Rydéns i 

Malå AB 

JA, vi har KFA i den 

externa redovisningen. 

Det är en revisionsbyrå som 

gör den. 

Ingen aning 

 

Tabell 2 Intern styrning 

 Användning av KFA 

internt 

Anledning Bakgrund 

Martinson 

Träbroar AB 

Fokus på KFA har ökat för 

internt bruk. Likviditets-

planering, underlag inför 

större investeringsbeslut. Vi 

har bra likviditets-program 

med prognos-funktioner. Vi 

ser ganska exakt vad som 

ska ut vare vecka. 

Fokus på kassaflöde, period 

med tunga investeringar vilket 

påfrestat balansräkningen, 

prioriterat område. 

Finanskrisen, banker-

nas hårdare utlånings-

policy, självsanering. 

Villa Varm AB Vi arbetar inte med 

kassaflödesmässiga analyser.  

Vi går efter behov och känsla. Tradition och att vi är 

små. 

Träprofilen L.T 

AB 

Vi använder inte KFA, eller 

likviditetsbudgetar. 
Vi går på känsla, vi ser hur 

mycket vi har sålt varje månad 

via momsredovisningar och 

bankkonto. 

Det blir inte mer 

pengar. 

Vittjärvshus i 

Boden AB 

Likviditetsanalyser Stöd för kontroll av flöden, 

leverantörsfakturor och 

inbetalningar. Känner en 

större säkerhet om vi har 

kontroll på flödena. Vi vill 

kunna göra någonting vettigt 

med pengarna när de finns på 

kontot. 

När det gamla bolaget 

fick det kämpigt med 

ekonomin för cirka 3 

år sedan började vi 

arbeta med likviditets-

analyser. 

Rydéns i Malå AB NEJ, vi använder inte KFA 

internt. 

Det är inte aktuellt. Inget speciellt 
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Tabell 3 Datorstöd/affärssystem 

 Användning av datorstöd/affärssystem Systemanpassning till inbetalningar och 

utbetalningar/kassaflöden 

Martinson 

Träbroar AB 

Vi använder IBS Enterprise, ett integrerat 

affärssystem med flera olika moduler. 

Systemet hanterar alla in- och utbetalningar 

Villa Varm 

AB 

Vi använder Briljant Ekonomisystem och det 

är inget sofistikerat system. 

JA, men det är inte aktuellt med något 

avancerat affärssystem eftersom det rör sig 

om få men stora poster. Vi fakturerar 3-4 

gånger per kund. 

Träprofilen 

L.T AB 

Nej, vi bokför manuellt - 

Vittjärvshus i 

Boden AB 

Vi använder HOGIA Ekonomi. Det är ett 

integrerat och anpassat system för 

byggbranschen. 

Systemet är anpassat för in- och 

utbetalningar. 

Rydéns i 

Malå AB 

Vi använder VISMA. JA, det är det. 

 

Tabell 4 Finansiering och särskilda situationer 

 Strategiska analyser rörande 

finansiering av investeringar 

Varit i kontakt med KFA 

vid någon särskild situation 

Information externa 

finansiärer vill ha inför 

kreditbeslut 

Martinson 

Träbroar 

AB 

JA, skuldsättningsgrad, hur 

finansiera? Egna medel, lån, 

leasing? Vi har externa 

styrelseledamöter vilket kräver 

en del förberedelsearbete innan 

investeringarna presenteras.  

Hur påverkas likviditet, 

soliditet och avkastning på 

kapital? Gör vi en investering 

finns det krav på att en viss del 

ska finansieras med egna 

medel. I koncernen har vi vissa 

delar som fungerar som 

kassakor (sågen) till andra 

delar under utveckling. 

NEJ, inte under min tid i 

Martinson. Vi har bara gjort 

ett mindre företagsförvärv 

och det krävde inga större 

analyser.  

Skulle större förvärv ske så 

skulle det nog vara aktuellt. 

”I dag är det sällan någon vill 

köpa något som inte kommer 

att generera ett positivt 

kassaflöde.” 

 

Dels finns information i 

årsredovisningen. Exem-

pelvis förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balans-

räkning och KFA.  

Vi har tagit fram ett antal 

strategiska nyckeltal, 

exempelvis skuldsättnings-

grad (ska ligga i ett härad) 

Ska vara ett stöd, ska vi 

investera måste vi ha en 

skuldsättningsgrad som 

tillåter investering. Allt det 

här blir involverat. 

Villa Varm 

AB 

Eftersom vi arbetar med 

kundanpassade hus där varje 

objekt är unikt är det inte 

aktuellt. Vi har produkt-

utveckling men den är 

begränsad. 

 

 

 

 

 

 

NEJ, det har vi inte på senare 

år.  Värdering förekom vid 

ett generationsskifte, men det 

är många år sedan. 

Banken efterfrågar resultat-

baserade mått. De försöker 

tolka resultat snarare än 

likviditet. Jag har inte 

upplevt att banken 

efterfrågar KFA i vårt fall. 
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Träprofilen 

L.T AB 

Vi genomför inga 

formaliserade analyser. Vi går 

mycket på känsla. Vi kan nog 

förbättra vissa saker. 

Vi var i dialog rörande ett 

förvärv en gång. Revisorn 

var inblandad med kalkyler. 

Vi avbröt, eftersom vi var 

ganska belånade vid den 

tiden och vi visste inte vad 

förvärvet skulle innebära. 

Plus att låg-konjunkturen 

kom. 

De vill se årsredovisningen 

och balansräkningen. De vill 

se hur det ser ut framöver, 

om vi har samma kunder, 

samma försäljning. 

Bankerna är försiktiga. 

Banken har inte frågat efter 

KFA, men vi har inte haft 

något att göra med banken 

efter finanskrisen. 

Vittjärvshus 

i Boden AB 

Tittar efter olika finansierings-

alternativ, t.ex. olika finan-

sieringsbidrag. Genomför 

ingen djupare analys utan 

väger behov mot kostnad. Vi 

kanske inte alltid kommer att 

tjäna ekonomiskt på 

investeringen men den t.ex. 

kanske leder till förbättrad 

arbetsmiljö. 

NEJ, inte ännu. Banken har god insikt. Vi 

har möten lite då och då, och 

diskuterar. Plus årsredo-

visning och arbetsplaner. 

Rydéns i 

Malå AB 

Vi gör inga analyser. NEJ. Balansräkning, resultat-

räkning, planer och insyn. 

 

En fråga rörande nyckeltal gäller om det finns några särskilda nyckeltal bolagen tittar extra 

mycket på när de analyserar ekonomi.  Denna fråga ställer vi för att ta reda på vilka nyckeltal 

som bolagen använder sig av. Respondenterna ges utrymme att även resonera kring eventuell 

framtida användning av nyckeltal. Resultaten finns sammanställda i tabell 5.  

Tabell 5 Nyckeltal  

 Befintliga nyckeltal Framtida nyckeltal 

Martinson 

Träbroar 

AB 

På strategisk nivå arbetar vid med tre 

nyckeltal: skuldsättningsgrad, räntabilitet på 

eget kapital och soliditet. På lägre nivå har vi 

en mängd nyckeltal varav många 

produktionsanknytna nyckeltal. 

Vi kommer att ta fram fler nyckeltal på 

den strategiska nivån att arbeta med. 

Villa Varm 

AB 

Vi arbetar med analys av kostnader vi lägger 

på olika delar i verksamheten. Det kan röra 

sig om enskilda kontoposter till exempel 

marknadsföring och reklamationer. 

Jag har bättre kännedom om 

resultatbaserade mått än 

likviditetsbaserade mått. Det handlar 

mycket om kostnadsanalys och förbättrade 

kalkylmallar. 

Träprofilen 

L.T AB 

NEJ, vi jobbar inte med nyckeltal. Inga särskilda planer. 

Vittjärvshus 

i Boden AB 

NEJ, vi jobbar inte med nyckeltal i dag. Vi 

har för kort historik för att det ska vara 

givande. 

Vi har funderat på att ta fram nyckeltal 

men det har inte blivit av ännu. 

Rydéns i 

Malå AB 

De som finns i årsredovisningen. Inget speciellt. 
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5 ANALYS 

Avsnittet är indelat efter fall. I fallet Martinson Träbroar AB respektive fallet Rydéns i Malå 

AB har kompletterande analyser baserade på information ur årsredovisningarna genomförts 

och presenteras sist i respektive avsnitt för respektive fall. Avslutningsvis görs en jämförande 

analys mellan samtliga fall. 

5.1 ANALYS AV MARTINSON TRÄBROAR AB 

Analysen är indelad utifrån resultatsammanställningens indelning, respektive de 

kompletterande analyser baserade på information ur årsredovisningarna som har genomförts. 

Respondenten Bo Danielsson svarade utförligt på intervjufrågorna och en öppen allmän 

dialog fördes även runt ämnet för uppsatsen. 

EXTERN REDOVISNING 

Martinson Träbroar AB ingår i en familjeägd koncern, Martinson Group AB som omsätter 

cirka 1,3 miljarder kronor. På grund av koncernens storlek och ägarstruktur måste agentteorin 

beaktas, se avsnitt 3.3.1 i uppsatsens teoretiska referensram (Jensen & Meckling, 1976; Hatch, 

1997). Eftersom Martinson Group AB är skyldiga enligt lag att upprätta kassaflödesanalys i 

årsredovisningen har de inom koncernen som praxis att arbeta med kassaflödesanalys såväl 

internt som externt. Bolaget använder sig av indirekt metod, enligt avsnitt 3.2.3 i uppsatsens 

teoretiska referensram, när kassaflödesanalys redovisas i årsredovisningen. Eftersom 

Martinson Träbroar AB ingår i en koncern finns personalresurser och kompetens tillgänglig 

för att göra den externa redovisningen inom bolaget. Bolaget tar endast hjälp av 

redovisningskonsulter vid koncernredovisningsfrågor och komplicerade momsfrågor. 

Martinson Träbroar AB uppfattar att de externa intressenter som har störst intresse av 

kassaflödesanalys i den externa redovisningen är banken, att relatera till intressentteorin i 

avsnitt 3.2.1 i den teoretiska referensramen. Bo Danielsson uttryckte sig: ”Banken pratar bara 

om kassaflöden”. 

INTERN STYRNING 

Bolaget arbetar mycket med likviditetsplanering och med att ta fram underlag inför större 

investeringsbeslut. Kassaflödet är centralt vid analyser och planering i bolaget (Larsson & 

Hammarlund, 2005; Atrill, 2009). Detta överensstämmer med teorin (Opiela, 2006). 

Bakgrunden till användningen av kassaflödesanalyser är att bolaget har haft en period med 

tunga investeringar, vilket har påverkat kassaflödet negativt. Finanskrisen har resulterat i att 

bankerna har skärpt sin utlåningspolicy och kräver utförligare information om bolags finanser 

och verksamhet. Detta faktum argumenteras det för i teorin (Looge, 2010). Bolaget använder 

sig av ett för branschen anpassat och integrerat affärssystem, med flera olika moduler. 

Systemet är internationellt och erbjuder avancerade lösningar. Enligt teorin är ett ständigt 

förbättringsarbete och utveckling av ett bolags cash management-rutiner positivt för dess 

likvida ställning (Larsson & Hammarlund, 2005). Bo Danielsson berättade att Martinson-

koncernen alltid har varit innovativa och orädda att ta till sig ny teknik. Systemet hanterar alla 

in- och utbetalningar och är kopplat till banken. Via banken tas en fil in som matchar mot 

kundreskontra. Bolaget upptäcker fort om de inte erhållit inbetalning. Leverantörsfakturor 
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betalas på förfallodagarna via filskick. Systemet innefattar även valutakonton. I händelse av 

fakturering i utländsk valuta får bolaget betalt i samma valuta och behöver därmed inte 

ständigt växla valuta. Bolaget har utländsk valuta på konton och slipper därmed växla till 

ogynnsam dagskurs. På det viset minskar bolaget valutarisken. Martinson har också en 

valutapolicy som reglerar hur mycket valuta bolaget ska säkra och ha osäkrat. Även om 

exempelvis euron sjunker kan bolaget inte höja priserna i euro, eftersom till exempel 

träexportlandet Finland har euro som valuta. Martinson har under finanskrisen haft nytta av 

att ha kronan som valuta eftersom euron var förhållandevis stark under den tiden, vilket 

gjorde att det var lättare att exportera än om Sverige också hade haft euro. Bolaget köper 

råmaterialet i Sverige, men försöker köpa exempelvis emballage från euroländer för att då få 

leverantörsfakturor i euro och därmed uppnå en större flexibilitet. Allt detta är direkt relaterat 

till cash management i avsnitt 3.3.4 i uppsatsens teoretiska referensram, enligt Larsson och 

Hammarlund (2008). Bolaget vill behålla likvida medel i bolaget så länge som möjligt för att 

få avkastning på kapitalet. Bo Danielsson berättade även att bolaget hela tiden strävar efter att 

effektivisera produktionen och redogjorde för ett exempel där några millimeters mindre bredd 

av en sågklinga kan leda till klart förbättrat resultat i årsredovisningen. Det finns hela tiden en 

stark koppling mellan alla led i bolaget och den ekonomiska situationen, vilket kan kopplas 

ihop med cash flow management i avsnitt 3.3.3 i uppsatsens teoretiska referensram. 

FINANSIERING OCH SÄRSKILDA SITUATIONER 

Bolaget genomför på regelbunden basis strategiska analyser och genomför särskilda analyser 

inför stora investeringsbeslut. Bolaget ska hålla skuldsättningsgraden i ett visst härad, vilket 

direkt kan kopplas till trade-off teorin i avsnitt 3.4.1 i uppsatsens teoretiska referensram. 

Bolag strävar enligt trade-off teorin efter att begränsa sin skuldsättningsgrad (Myers, 1984). 

Martinson Träbroar AB tar ställning till vad som ska finansieras med egna medel, lån och 

eventuell leasing. Stora beslut fattas av styrelsen med externa ledamöter på koncernnivå. 

Ekonomerna i bolaget jobbar då med att utföra analyser för att sedan kunna presentera dem på 

ett pedagogiskt vis inför styrelsen. Frågor som är centrala är hur likviditeten påverkas, hur 

soliditeten påverkas och vad som händer med räntabiliteten på eget kapital. Bo Danielsson 

berättar att inför en större investering finns det krav från ägare och ledning att en viss del ska 

finansieras av egna medel. Pecking order teorin säger att bolag i första hand finansierar 

verksamheten med internt genererat kassaflöde (Myers, 1984; Frank & Goyal, 2000). Bo 

Danielsson berättar vidare att det i koncernen finns affärsområden som kan relateras till 

tillväxt/marknadsandelsmatrisen i avsnitt 3.3.4 i uppsatsens teoretiska referensram. I matrisen 

visas att ett bolags olika affärsområden kan delas in i fyra olika kvadranter, där två av 

kvadranterna utgörs av respektive kassakor, med högt genererat kassaflöde, och 

affärsområden under utveckling, med lågt genererat kassaflöde men med stort behov av 

kapital (Porter, 2004). För Martinson fungerar sågverken idag som kassakor som genererar 

kassaflöde till att investera i affärsområden under utveckling inom till exempel 

byggbranschen. 

Bo Danielsson har under sin tid i Martinson inte varit i kontakt med kassaflödesanalys i någon 

särskild situation som till exempel företagsförvärv, men poängterar att så säkert skulle bli 

fallet vid händelse av att ett större företagsförvärv skulle bli aktuellt. Förvärv och stora 
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investeringar ska generera kassaflöde för att vara intressanta, enligt Bo Danielsson, vilket kan 

kopplas till värdering och due diligence i avsnitt 3.5 respektive 3.6 i uppsatsens teoretiska 

referensram. 

När det gäller information som externa finansiärer efterfrågar inför kreditbeslut nämner Bo 

Danielsson den information som finns i årsredovisningen, bland annat resultaträkning, 

balansräkning och kassaflödesanalys. Detta kan relateras till den framtagna modellen i figur 2 

i uppsatsens teoretiska referensram. 

NYCKELTAL 

Bolaget har tagit fram tre strategiska nyckeltal som utgörs av skuldsättningsgrad, räntabilitet 

på eget kapital och soliditet. Enligt Johansson och Runsten (2008) är dessa nyckeltal ofta 

angivna med mål i noterade bolags årsredovisningar. Målen bör tolkas som långsiktiga mål. 

(Johansson och Runsten, 2008) De strategiska nyckeltalen ska fungera som ett stöd och vid 

investering krävs till exempel en skuldsättningsgrad som tillåter investering. Allt detta blir 

involverat i kontakten med finansiärer som banken. Bo Danielsson säger att fler strategiska 

nyckeltal kommer att tas fram för att ytterligare förstärka det ekonomiska strategiarbetet i 

bolaget.  

Räntabilitet, skuldsättningsgrad och soliditet tas i avsnitt 3.8 i uppsatsens teoretiska 

referensram upp som exempel på två viktiga typer av nyckeltal som beskriver lönsamheten 

och den finansiella ställningen i bolag. Soliditet och skuldsättningsgrad beskriver den 

finansiella ställningen. Räntabilitet beskriver lönsamheten. (Johansson & Runsten, 2008) 

KASSAFLÖDE I JÄMFÖRELSE MED VINST 

Vi har hämtat information om kassaflöden och vinst från redovisade kassaflödesanalyser och 

resultaträkningar i årsredovisningar från år 2003 till 2010. Därefter har vi plottat ut 

informationen i diagrammet i figur 6. Noterbart är att kassaflödet avviker kraftigt från vinsten 

över tid. Den kraftiga nedgången i kassaflöde år 2006 beror på tunga investeringar i 

anläggningstillgångar, vilket framgår av årsredovisningen år 2006. 

Inget samband mellan kassaflöde och vinst kan ses i figur 6. Det stämmer väl överrens med 

Ax et al. (2009) i avsnitt 3.1 i uppsatsens teoretiska referensram, som argumenterar för att en 

vinst som framkommer i redovisningen under en viss period kommer att avvika från 

kassaflödet under samma period. Detta beror på att redovisningen baseras på 

bokföringsmässiga grunder och inte på kassaflödet. (Ax et al., 2009) Det stämmer även väl 

överens med Thompson (1986) i avsnitt 3.7 i uppsatsens teoretiska referensram, som hävdar 

att fluktuationerna i kassaflöde ofta har andra mönster än de bokföringsmässiga vinsterna. 

 

 



34 
 

 

Figur 6 Vinst och kassaflöde för Martinson Träbroar AB från år 2003 till 2010. (Källa till bakgrundsinformation: 

Årsredovisningar, 2003-2010.) 

KASSAFLÖDE I JÄMFÖRELSE MED NYCKELTALET RÖRELSEKAPITAL 

Vi har hämtat information om kassaflöden, omsättningstillgångar och kortfristiga skulder från 

redovisade kassaflödesanalyser och balansräkningar i årsredovisningar från år 2003 till 2010. 

Därefter har vi plottat ut informationen i diagrammet i figur 7. Noterbart är att Martinson 

Träbroar AB erhållit koncernbidrag som delfinansiering av investeringar. Detta gör att 

kassaflödet har förstärks. Hade bolaget inte ingått i en koncern hade förmodligen kassaflödet 

varit betydligt svagare alternativt att dyrare extern finansiering krävts för att hålla uppe 

kassaflödet. Alternativt hade investeringarna inte kunnat genomföras förrän bolaget genererat 

tillräckligt med eget kassaflöde i överensstämmelse med trade-off teorin och pecking order 

teorin. Nedanstående formel är hämtad ur avsnitt 3.8 i uppsatsens teoretiska referensram 

(Engström, 2002). 

 

Ett visst synbart samband mellan kassaflöde och rörelsekapital tycks föreligga i figur 7 under 

åren 2003-2009. Rörelsekapitalet gör dock en brant dykning år mellan år 2009 och 2010 som 

inte har någon motsvarighet hos kassaflödet, som endast sjunker svagt mellan år 2009 och 

2010. Den markanta nedgången av rörelsekapitalet beror på att de kortfristiga skulderna i 

form av pågående arbete och skulder till koncernbolag ökat procentuellt mer än 

omsättningstillgångarna. 
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Figur 7 Rörelsekapital och kassaflöde för Martinson Träbroar AB från år 2003 till 2010. (Källa till 

bakgrundsinformation: Årsredovisningar, 2003-2010.) 

KASSAFLÖDE I JÄMFÖRELSE MED SOLIDITET 

Efter att ha studerat årsredovisningarna från år 2003 till 2010 har vi noterat att Martinson 

Träbroar AB har en stabil soliditet, som har varierat mellan 36 till 48 procent över de 

undersökta åren. Nedanstående formel är hämtad ur avsnitt 3.8 i uppsatsens teoretiska 

referensram (Engström, 2002). 

 

Kommentar: Skattesatsen är i dag 0,737. Tidigare var den 0,72. Den soliditet vi har använt oss av har hämtats 

direkt ur årsredovisningarna, utan att genomföra egen beräkning. 

I figur 8 visas soliditeten för Martinsons Träbroar AB mellan år 2003 till 2010. Noterbart är 

att soliditetens utseende i figur 8 påminner om rörelsekapitalets utseende i figur 7. Den 

kraftiga nedgången i kassaflöde år 2006 som framgick i figur 6 och kommenterades i 

anslutning till figur 6, beror på tunga investeringar. Kassaflödet i figur 7 får en topp år 2007. I 

figur 8 framgår det att även soliditeten får en topp år 2007.  
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Figur 8 Soliditet för Martinson Träbroar AB från år 2003 till 2010. (Källa till bakgrundsinformation: 

Årsredovisningar, 2003-2010.) 

5.2 ANALYS AV VILLA VARM AB 

Analysen är indelad utifrån resultatsammanställningens indelning. Respondenten Håkan 

Björkman svarade utförligt på intervjufrågorna och en öppen allmän dialog fördes även runt 

ämnet för uppsatsen. 

EXTERN REDOVISNING 

Villa Varm AB redovisar inte kassaflödesanalys i årsredovisningen. Bolaget sköter i 

huvudsak den externa redovisningen med egen personal. Tidigare tog bolaget hjälp av deras 

anlitade revisionsbyrå. I dag tar de hjälp utifrån endast vid bokslut och särskilda behov. 

Håkan Björkmans uppfattning gällande efterfrågad information från externa intressenter är att 

det är intressant för banker, särskilt i situationer när bolag står inför expansion eller är relativt 

nystartat. (Svensson, 2000; Mayo, 2008) 

INTERN STYRNING 

Villa Varm AB arbetar inte med kassaflödesanalyser internt. Anledningar till detta är att 

bolaget har en begränsad personalstyrka som arbetar med ekonomiska frågor och många 

frågor löser Håkan Björkman efter behov och känsla. (Danielson och Scott, 2006) Viljan finns 

att genomföra analyser, men det måste vägas mot befintliga resurser. Det är även en fråga om 

prioriteringar och i dagsläget prioriterar Håkan Björkman produktion och försäljning av hus 

framför tidskrävande ekonomiska analyser. En annan orsak är att bolaget alltid har finansierat 

investeringar med egna medel, och att bolaget delvis tack vare sin storlek av tradition har 

klarat sig bra i lågkonjunkturer och inte haft omfattande problem med likviditeten (Melander, 

2009). När likviditetsbrist har uppstått har bolaget kunnat lösa problemen genom att sälja av 

finansiella tillgångar. Detta stämmer väl överrens med pecking order teorin Myers (1984) i 

avsnitt 3.4.2 i uppsatsens teoretiska referensram. Pecking order teorin säger att om det 

genererade kassaflödet är större än utgifterna för investeringar amorterar bolaget av sin skuld, 

alternativt placerar kapital i värdepapper (Myers, 1984). Villa Varm AB har placerat överskott 

av kassaflöde i finansiella tillgångar. Är det genererade kassaflödet mindre än utgifterna för 
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investeringar väljer bolaget att minska kassabehållningen eller sin marknadsbaserade 

värdepappersportfölj framför att minska utdelningen (ibid.). Detta är också ett exempel på 

cash management, beskrivet i avsnitt 3.3.4 i uppsatsens teoretiska referensram, där det handlar 

om att få ränta på kapital (Larsson & Hammarlund, 2008).  

Villa Varm AB använder sig av Briljant Ekonomisystem, och enligt Håkan Björkman är det 

ett enklare system, som bland annat används för bokföring och in- och utbetalningar. Det är 

inte aktuellt med något mer sofistikerat system i dagsläget, eftersom bolagets transaktioner är 

uppdelade i få, men stora poster. Exempelvis sker fakturering tre till fyra gånger per kund. 

Den första fakturan rör förskottsbetalning i anslutning till framtagande av förberedande 

handlingar som bygglov. Ny lag kräver mer förberedelse än tidigare, bland annat mer 

omfattande ritningshandlingar poängterar Håkan Björkman. Därför tar bolaget i dag även mer 

betalt än tidigare i detta skede av köpprocessen. Nästa betalning sker vid leverans av hus och 

då faktureras kunden på 50 procent av hela beloppet. Inbetalning ska då ske inom 10 dagar. 

Nästa inbetalning från kund sker efter 30 dagar och då ska nästa 40 procent betalas in. 

Återstående 10 procent betalas in vid slutleverans, till exempel vid leverans av parkettgolv 

och dylikt. Denna inbetalning skall ske inom sex månader. Monteringen av hus sker i 

samarbete med underentreprenör. Detta förfarande överensstämmer med teorin där det 

argumenteras för att en effektiv cash management har en särskild betydelse i byggbranschen 

(Kenley, 1999; Qingbin et al., 2010) 

Upplägget enligt ovan innebär att Villa Varm AB vanligtvis får in inbetalningar för 

huvuddelen av bolagets utgifter inom 30 dagar. Dock är branschen säsongsbetonad, vilket 

innebär att kunder främst vill bygga hus under sommarhalvåret. Bolaget har sin 

produktionsanläggning och sin personal och därmed utgifter året runt, vilket gör att bolaget 

vill producera hus under hela året. Detta resulterar ibland i att det byggs upp ett lager under 

vintern och i och med detta binder bolaget upp stora mängder kapital. Säsongsbetoningen gör 

att tillämpning av cash farming, enligt avsnitt 3.3.3 i den teoretiska referensramen, försvåras. 

FINANSIERING OCH SÄRSKILDA SITUATIONER 

Eftersom Villa Varm AB arbetar med kundanpassade hus, där varje objekt är unikt är det inte 

aktuellt för bolaget att arbeta med strategisk analys i den form som beskrivs enligt 

tillväxt/marknadsandelsmatrisen i avsnitt 3.3.4 (Porter, 2004; Boussard & Colasse, 1992) i 

den teoretiska referensramen. 

Håkan Björkman framhåller att Villa Varm AB förmodligen är lite unika i branschen på det 

viset att bolaget av tradition huvudsakligen finansierar tillväxt och investeringar med endast 

egna genererade medel. Detta enligt pecking order teorin (Myers, 1984). I avsnitt 3.3.5 i den 

teoretiska referensramen diskuteras vikten av att mindre aktiebolag finansierar investeringar 

med eget genererat kassaflöde. (Melander, 2009). Håkan Björkman är av uppfattningen att 

banken efterfrågar och tolkar resultatbaserade mått, inte kassaflödesmässiga. Banken har inte 

efterfrågat kassaflödesanalys av bolaget. Personligen tror Håkan Björkman att 

kassaflödesanalys är underskattat, men likviditet är mer komplext att analysera än resultat. 
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Värdering har förekommit vid ett generationsskifte för många år sedan. Efter det har det inte 

varit aktuellt. Håkan Björkman säger att bolaget är så pass litet att det inte har varit frågan om 

något bolagsförvärv och därmed inte funnits anledning att genomföra värderingar eller due 

diligence, som beskrivs enligt avsnitten 3.5 (Hult, 2003) respektive 3.6 (Pettersson & 

Sevenius, 2000) i uppsatsens teoretiska referensram. 

NYCKELTAL 

Bolaget arbetar med analys av kostnader som läggs på olika delar av verksamheten. Det kan 

röra sig om enskilda kontoposter som marknadsföring och reklamationer. Kostnaderna 

jämförs med historiska kostnader och avvikelser analyseras, för att kunna vidta åtgärder. 

(Engström, 2002; Johansson & Runsten, 2008) Håkan Björkman säger att han har bättre 

kännedom om resultatbaserade mått än likviditetsbaserade mått. Därför handlar arbetet kring 

nyckeltal mestadels om kostnadsanalys och förbättrade kalkylmallar. 

5.3 ANALYS AV TRÄPROFILEN L.T AB 

Analysen är indelad utifrån resultatsammanställningens indelning. Respondenten Torbjörn 

Ljungholm svarade på intervjufrågorna och en viss grad av öppen allmän dialog fördes även 

runt ämnet för uppsatsen. 

EXTERN REDOVISNING 

Träprofilen L.T AB redovisar inte kassaflödesanalys i årsredovisningen. Torbjörn Ljungholm 

ser ingen nytta med en sådan redovisning, bland annat eftersom ingen särskild intressent, att 

jämföra med intressentmodellen i avsnitt 3.2.1 i uppsatsens teoretiska referensram, har 

efterfrågat en sådan analys eller redovisning av analys. Bolaget har länge haft samma 

bankman, som därmed har en god uppfattning om bolagets ekonomi. Torbjörn Ljungholm 

anger att detta kan vara en orsak till att kassaflödesanalys inte har efterfrågats av banken. 

Bolaget har dock inte lånat pengar av banken efter finanskrisen, så det kan hända att 

förutsättningarna har förändrats. Banken visar mest intresse för balansräkningen och bolagets 

planer. Enligt Torbjörn Ljungholm tar banker risk när de lånar ut kapital till bolag. Skulle ett 

bolag gå i konkurs är det inte säkert att banken får tillbaka sitt utlånade kapital. Till exempel 

om ett bolag har bundit stora mängder kapital i lager, som sedan inte kan säljas utan att 

kapital går förlorat, riskerar banken att förlora pengar. Det är därför av vikt att arbeta för att 

undvika konkurser (Kaka & Price, 1991; Opiela, 2006). Redovisning sköts av en anlitad och 

erfaren kamrer med lång bakgrund inom branschen. Inget affärssystem används, ej heller 

något särskilt datorbaserat redovisningsstöd. Bokföring sker manuellt. Det rör sig om relativt 

lite papper, så redovisningsarbetet sker från hemmet.  

INTERN STYRNING 

Bolaget använder varken kassaflödesanalys eller likviditetsbudgetar, som beskrivs i avsnitt 

3.3.4 i den teoretiska referensramen, i sitt arbete. Torbjörn Ljungholm går mestadels på känsla 

(Danielson & Scott, 2006) och följer upp samt utför kontroll av försäljning genom att 

noggrant följa momsredovisningar och likviditet på bankkonto. Torbjörn Ljungholm anger att 

kassaflödesanalys i sig inte genererar mer pengar, och därför finns det viktigare områden i 
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verksamheten att prioritera. Detta är en fråga om omdöme och varje bolag har sitt sätt att 

arbeta. Vi kan dock konstatera att det i teorin finns förespråkare för att mindre aktiebolag bör 

genomföra kassaflödesanalys (Hedman, 1991; Vogt, 1997; Sandell, 2008; Looge, 2010) och 

likviditetsbudget (Larsson & Hammarlund, 2005; Atrill, 2009) för att undvika framtida 

ekonomiska problem. Detta är dock särskilt aktuellt för bolag som har sviktande likviditet 

eller att det är lågkonjunktur. Detta problem har inte Träprofilen L.T AB i dagsläget. Torbjörn 

Ljungholm berättade att det under finanskrisen var sviktande efterfrågan på produkter och 

därmed lägre försäljning. Detta resulterade i en period med underfinansiering och därmed 

försämrad likviditet. Åtgärder, som exempelvis varsel, var tvungna att vidtagas. 

FINANSIERING OCH SÄRSKILDA SITUATIONER 

Bolaget genomför inga särskilda strategiska analyser. Träprofilen L.T AB går mycket på 

känsla och Torbjörn Ljungholm berättar att vissa saker säkert kan förbättras. Huvuddelen av 

bolagets produkter tjänar bolaget pengar på, men det finns även delar av produktionen som 

inte är ekonomiskt lönsamma. Dessa delar fyller ändå viktiga funktioner för att kunna hålla en 

jämn produktion i fabriken. Detta kan till viss del sammankopplas med Boussard och Colasse 

(1992), Porter (2004) och Johnson et al. (2008).  

Bolaget var på väg att genomföra ett förvärv för ett antal år sedan och i samband med detta 

gjordes olika kalkyler och due diligence (Pettersson & Sevenius, 2000). Det var revisorn som 

var involverad och utförde den biten. Bolaget var vid den tidpunkten ganska belånat och det 

gjorde att riskerna var relativt stora med tanke på att konsekvenserna av förvärvet var okända. 

Sedan kom finanskrisen och affären lades på is. Torbjörn Ljungholm säger att förvärvet hade 

varit mer aktuellt om inte krisen kommit vid det tillfället. 

När det gäller information som externa finansiärer efterfrågar berättar Torbjörn Ljungholm att 

banken brukar vilja se årsredovisning och balansräkning (Elmgren-Warberg & Ingblad, 

1980). De vill få en bild om hur framtiden ser ut, bland annat kundunderlag och försäljning. 

Bankerna är i regel försiktiga. 

NYCKELTAL 

Bolaget använder inte någon form av nyckeltal i det ekonomiska arbetet. Det finns inte heller 

några planer på att börja använda nyckeltal. I teorin finns det förespråkare för användning av 

nyckeltal som till exempel skuldsättningsgrad, soliditet, räntabilitet och övervinst som 

kompletterande underlag vid fattande av strategiska beslut, vilket framgår i avsnitt 3.8 i 

uppsatsens teoretiska referensram (Johansson & Runsten, 2008).  

5.4 ANALYS AV VITTJÄRVSHUS I BODEN AB 

Analysen är indelad utifrån resultatsammanställningens indelning. Respondenten Rickard 

Eriksson svarade utförligt på intervjufrågorna och en öppen allmän dialog fördes även runt 

ämnet för uppsatsen. 
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EXTERN REDOVISNING 

Vittjärvshus i Boden AB redovisar inte kassaflödesanalys i årsredovisningen. Det finns inte 

någon efterfrågan gällande kassaflödesanalys i den externa redovisningen, enligt Rickard 

Eriksson. Detta kan bero på att bolaget i dagsläget har god likviditet, vilket gör att banken 

känner sig tryggare. God likviditet och fritt kassaflöde diskuteras i avsnitt 3.3.2 och 3.3.6 i 

den teoretiska referensramen (Jensen, 1986; Opiela 2006). Rickard Eriksson ser i dag inte 

någon nytta med att visa kassaflödet externt. Personalresurser och kompetens för att utföra ett 

sådant arbete finns i bolaget. Vittjärvshus i Boden AB sköter redovisningsarbetet på egen 

hand och tar endast in konsulthjälp från revisionsbyrån vid särskilda behov, som exempelvis i 

bokslutsarbetet.  

INTERN STYRNING 

Bolaget arbetar med analyser internt. Likviditetsanalyser görs regelbundet, veckovis och 

bolaget har kontroll över sina kassaflöden. Rickard Eriksson berättar att han känner sig 

tryggare när bolaget har kontroll på kassaflödet. Detta kan kopplas till avsnitten 3.3.3 och 

3.3.4 i uppsatsens teoretiska referensram (Hedman, 1991; Atrill, 2009). När det finns ett 

överskott i kassaflödet vill bolaget kunna göra något bra med de likvida medlen. Det är en 

fördel att få ränta på kapitalet, men här planerar bolaget att förbättra sina rutiner. Detta kan 

relateras till avsnitt 3.3.4 i uppsatsens teoretiska referensram (Larsson & Hammarlund, 2005).  

Bakgrunden till att Vittjärvshus i Boden AB genomför analyser, härrör sig från en tidigare 

konkurs i spåren av finanskrisen. Det dåvarande bolaget hade en stark tillväxt, med ny fabrik, 

utökad personalstyrka samt en hastigt fördubblad omsättning. Plötsligt sjönk orderingången i 

samband med finanskrisen. Den hastiga nedgången var omöjlig att förutse och bottnade i 

problem i den amerikanska finansvärlden. Därefter spreds krisen och kom att drabba även 

svenska bolag. Det dåvarande bolagets likviditet sjönk kraftigt och resulterade slutligen i en 

konkurs. (Kaka & Price, 1991; Opiela, 2006) 

Enligt teorin har mindre bolag ofta svårt att få tillgång till externt kapital vid till exempelvis 

konkursrisk (Fazzari et al., 1988). Med denna bakgrund kan de analyser Vittjärvshus i Boden 

AB regelbundet genomför kopplas till avsnitt 3.3.6 i uppsatsens teoretiska referensram. 

Opiela (2006) menar att vikten av att ha ett kassaflöde i mindre aktiebolag kan vara en fråga 

mellan att överleva eller att gå i konkurs. För att undvika problem med kassaflöde, bör det 

ständigt beaktas av bolagsledningar i mindre aktiebolag. 

FINANSIERING OCH SÄRSKILDA SITUATIONER 

Vittjärvshus i Boden väger behov (Danielsson & Scott, 2006) mot kostnad, när bolaget står 

inför ett investeringsbeslut. Det är inte alltid en investering leder till ökad lönsamhet, men den 

kan exempelvis innebära förbättrad arbetsmiljö. Bolaget genomför inga formaliserade 

särskilda strategiska analyser vid investeringsbeslut enligt Rickard Eriksson. Vi finner dock 

att bolaget indirekt genomför den typen av strategiska analyser, genom att bolaget ser över 

hur mycket likvida medel som kommer att krävas för investeringen, samt möjliga 

finansieringsalternativ, exempelvis möjligheter till investeringsbidrag. Detta överensstämmer 

med avsnitt 3.3.4 i uppsatsens teoretiska referensram (Johnson et al., 2008).  



41 
 

Bolaget har inte varit i kontakt med kassaflödesanalys i någon särskild situation, som 

exempelvis förvärv av bolag. När det gäller information som externa finansiärer efterfrågar 

berättar Rickard Eriksson att banken har god insikt i bolagets verksamhet och situation. 

Regelbundna möten med banken förekommer och då diskuteras bland annat årsredovisning 

och planer. 

NYCKELTAL 

Bolaget arbetar inte med några särskilda nyckeltal. I dagsläget anser bolaget att de har för kort 

historik för att informationen från nyckeltal ska kunna tillföra givande uppgifter. För att 

kunna göra jämförelser och se trender är det en fördel med historik. Rickard Eriksson har 

funderat på att börja ta fram nyckeltal för verksamheten, men det har inte blivit av ännu. 

(Engström, 2002) 

5.5 ANALYS AV RYDÈNS I MALÅ AB 

Analysen är indelad utifrån resultatsammanställningens indelning, respektive de 

kompletterande analyser baserade på information ur årsredovisningarna som har genomförts. 

Respondenten Karin Mörnestedt svarade på intervjufrågorna i en telefonintervju. 

EXTERN REDOVISNING 

Rydéns i Malå AB redovisar kassaflödesanalys i årsredovisningen (Elmgren-Warberg & 

Ingblad, 1980; Artsberg, 2005). Kassaflödesanalysen redovisas med indirekt metod. Enligt 

Karin Mörnestedt upprättas kassaflödesanalysen externt, genom att anlita en revisionsbyrå. 

Respondenten uppgav att hon inte kände till vilka intressenter som skulle kunna ha intresse 

för och användning av kassaflödesanalys i den externa redovisningen, att jämföra med 

intressentmodellen i avsnitt 3.2.1 i uppsatsens teoretiska referensram.  

INTERN STYRNING 

Rydéns i Malå AB använder inte kassaflödesanalys i den interna styrningen av bolaget. Karin 

Mörnestedt uppgav att det inte finns någon särskild bakgrund till varför kassaflödesanalys inte 

används i den interna styrningen. Bolaget använder datorstöd (Atrill, 2009) i form av 

mjukvaran VISMA. Enligt Karin Mörnestedt är systemet anpassat till in- och utbetalningar. 

FINANSIERING OCH SÄRSKILDA SITUATIONER 

Karin Mörnestedt påstod att inga särskilda ekonomiska analyser genomförs i bolaget. Vidare 

berättade respondenten att hon inte varit i kontakt med kassaflödesanalys vid någon särskild 

situation. När det gäller information som externa finansiärer efterfrågar inför kreditbeslut 

uppgav Karin Mörnestedt att hon är väl bekant med dessa frågor och räknade upp: 

balansräkning, resultaträkning, planer och insyn i bolaget (Elmgren-Warberg & Ingblad, 

1980). 

NYCKELTAL 

Inga särskilda nyckeltal nämndes i intervjun. I årsredovisningen förekommer nyckeltalet soliditet. 
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KASSAFLÖDE I JÄMFÖRELSE MED VINST 

 

Figur 9 Vinst och kassaflöde för Rydéns i Malå AB från år 2003 (2006) till 2009. (Källa till 

bakgrundsinformation: Årsredovisningar, 2003-2009.) 

Inget samband mellan kassaflöde och vinst kan ses i figur 9. Detta är enligt Ax et al. (2009) 

och Thompson (1986).  

Bolaget uppvisade minusresultat under majoriteten av de undersökta åren. I årsredovisningen 

för år 2007 kommenterades det negativa resultatet med att bolaget förlorat några kunder, med 

volymminskning i försäljning som följd. År 2008 genomfördes resultatförbättrande åtgärder 

inom bolaget och i årsredovisningen för år 2008 kommenterade bolaget att åtgärderna skulle 

få positivt utslag först år 2009, vilket stämmer väl överens med utfallet i figur 9.  

År 2007 var kassaflödet svagt positivt, vilket berodde på minskning av kundfordringar och 

lager samt ökning av kortfristiga skulder enligt vår tolkning av kassaflödesanalysen för år 

2007. År 2008 var kassaflödet betydligt bättre, se figur 9, vilket hade sin förklaring i fortsatt 

minskning av kundfordringar och lager samt markant ökning av kortfristiga skulder. 

KASSAFLÖDE I JÄMFÖRELSE MED NYCKELTALET RÖRELSEKAPITAL 

Vi har hämtat information om kassaflöden, omsättningstillgångar och kortfristiga skulder från 

redovisade kassaflödesanalyser och balansräkningar i årsredovisningar från år 2003 (2006) till 

2009. Därefter har vi plottat ut informationen i diagrammet i figur 10. Nedanstående formel är 

hämtad ur avsnitt 3.8 i uppsatsens teoretiska referensram (Engström, 2002). 
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Figur 10 Rörelsekapital och kassaflöde för Rydéns i Malå AB från år 2003 (2006) till 2009. (Källa till 

bakgrundsinformation: Årsredovisningar, 2003-2009.) 

År 2003 förvärvades bolaget av Lövgren & Rydén. Från och med år 2006 redovisar bolaget 

kassaflödesanalys i årsredovisningen, vilket gör historiska jämförelser svåra. Rörelsekapitalet 

har minskat markant sedan år 2003. Av det som kan utläsas i figur 10 finns inget konstaterat 

samband mellan kassaflödesanalys och rörelsekapital för Rydéns i Malå AB. Det som är 

tydligt i figuren är att rörelsekapitalet minskat för varje år i undersökningen. Vid granskning 

av årsredovisningarna framkommer att de kortfristiga skulderna har ökat med cirka 127 

procent under de undersökta åren. 

KASSAFLÖDE I JÄMFÖRELSE MED SOLIDITET 

Efter att ha studerat årsredovisningarna från år 2003 till 2009 har vi noterat att Rydéns i Malå 

AB har en soliditet, som har varierat mellan 5 till 7,4 procent år 2003 till 2009. 

Kassaflödesanalys redovisades i årsredovisningar år 2007 till 2009. Dessa år har soliditeten 

varit 5,4 procent, 5,4 procent och 6,4 procent. Utifrån detta har vi gjort bedömningen att en 

jämförelse mellan kassaflöde och soliditet för att se samband i variationer inte är särskilt 

intressant i detta fall. Det krävs mer historik av kassaflöde och mer variationer i soliditet för 

att göra en intressant jämförelse. 

5.6 JÄMFÖRANDE ANALYS 

Martinson Träbroar AB och Rydéns i Malå AB redovisar kassaflödesanalys i 

årsredovisningarna. I båda fallen ingår bolagen i koncerner. Koncerner över en viss storlek 

måste redovisa kassaflödesanalys i årsredovisningen enligt årsredovisningslagen (Carlsson, 

2009). Koncernerna kopplade till dessa fall är skyldiga att upprätta kassaflödesanalys. Villa 

Varm AB, Träprofilen L.T AB och Vittjärvshus i Boden AB är inte delar av någon större 

koncern och behöver således inte redovisa kassaflödesanalys i årsredovisningen. Desto större 

ett bolag är, desto mer resurser finns i regel i bolaget. Större bolag har ofta ekonomer 
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anställda, vilket gör att de bolagen ofta sköter större delen av redovisningsarbetet inom 

bolagen. Små bolag har ofta inte lika mycket resurser (Javiland & Harris, 1984) och därmed 

är det vanligt att dessa bolag tar extern hjälp för redovisningsarbetet. När det gäller 

uppfattning om vilka som har särskilt intresse för kassaflödesanalys i extern redovisning 

uppger Martinsons Träbroar AB  och Villa Varm AB banken. Träprofilen L.T AB, 

Vittjärvshus i Boden AB och Rydéns i Malå AB uppger ingen särskild uppfattning. Mayo 

(2008) menar att intresset bland finansiella aktörer växer för kassaflödesanalys. 

Gällande användning av kassaflödesanalys internt tycks Martinson Träbroar AB och 

Vittjärvshus i Boden AB likställa kassaflödesanalys med likviditetsanalys. Villa Varm AB, 

Träprofilen L.T AB och Rydéns i Malå AB använder inte kassaflödesanalys i den interna 

styrningen. De anledningar som anges är i Martinson Träbroar AB och Vittjärvshus i Boden 

AB att kassaflöden är ett prioriterat område. Detta i enlighet med Arthur et al. (2010) och 

Tozzi (2011). Martinson Träbroar AB har varit i en period med tunga investeringar och har 

därför särskild fokus på kassaflöden. Vittjärvshus i Boden AB har en historik med konkurs 

efter likviditetsproblem i samband med finanskrisen. Detta gör att bolaget är noga med 

kontroll av kassaflöden och har i dag en god likviditet. Villa Varm AB och Träprofilen L.T 

AB anger att de går på behov och känsla. Träprofilen L.T AB kontrollerar sin likviditet via 

momsredovisningar och bankkonto. Rydéns i Malå AB anger att det inte är aktuellt med 

användning av kassaflödesanalys internt. Vår tolkning av detta är att Martinson Träbroar AB 

som har haft en period med tunga investeringar och Vittjärvshus i Boden AB med en nystart 

efter konkurs bakom sig har särskilt fokus på kassaflöden och likviditet på grund av deras 

bakgrund. Villa Varm AB och Träprofilen L.T AB som prioriterar att gå på känsla är små 

bolag som inte nyligen har behövt genomföra stora investeringar, inte behövt belåna sig och 

inte satsar på expansion. Vår uppfattning är att ekonomiarbete inte är ett prioriterat område i 

dessa två fall. Prioriteringarna ligger istället på den operativa verksamheten där även ägarna 

deltar aktivt. 

I och med informationsteknologins utveckling i samhället erbjuds i dag bolag avancerade 

möjligheter till datoriserat stöd i verksamheten. Bolagen i denna flerfallstudie har olika 

lösningar på datorstöd. Martinson Träbroar AB anger att de arbetar med ett mycket avancerat 

system med full flexibilitet. Vittjärvshus i Boden AB anger att de arbetar med ett affärssystem 

anpassat till branschen med många funktioner. Villa Varm AB och Rydéns i Malå AB anger 

att de använder ett enklare program. Träprofilen L.T AB anger att de utför ekonomiarbetet 

manuellt. Två av fallen avviker från mängden i flerfallstudien. Dessa är Martinson Träbroar 

AB med ett mycket avancerat system och Träprofilen L.T AB som anger att de arbetar 

manuellt.           

Angående strategiska analyser rörande finansiering av investeringar anger Martinson Träbroar 

AB att de genomför sådana. Vittjärvshus i Boden AB anger att de inte genomför djupare 

analyser, men enligt teorin (Opiela, 2006) kan det konstateras att Vittjärvshus i Boden AB 

genomför en viss grad av strategiska analyser. Träprofilen L.T AB genomför inga 

formaliserade strategiska analyser utan går på känsla. Villa Varm AB genomför inte 

formaliserade strategiska analyser. Rydéns i Malå AB gör inga analyser överhuvudtaget. När 

det kommer till eventuell kontakt med kassaflödesanalyser vid någon särskild situation är det 
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endast Träprofilen L.T AB som anger att de befunnit sig i en särskild situation, rörande ett 

förvärv, där analyser och kalkyler gjordes. Av angivna orsaker i avsnitt 5.3 avbröts förvärvet.  

Angående information externa finansiärer vill ha inför kreditbeslut anger alla fall att 

årsredovisningar efterfrågas. Endast Martinson Träbroar AB anger specifikt kassaflödesanalys 

som något banken efterfrågar. Martinson Träbroar AB anger strategiska nyckeltal med 

betoning på skuldsättningsgraden. Martinson Träbroar AB, Träprofilen L.T AB och Rydéns i 

Malå AB betonar att banken efterfrågar balansräkning.  Martinson Träbroar AB, Villa Varm 

AB och Rydéns i Malå AB betonar att banken efterfrågar resultaträkning. Vittjärvshus i 

Boden AB och Rydéns i Malå AB betonar att banken efterfrågar planer. Träprofilen L.T AB, 

Vittjärvshus i Boden AB och Rydéns i Malå AB betonar att banken vill ha insyn. Martinson 

Träbroar AB och Villa Varm AB arbetar aktivt med nyckeltal. Martinson Träbroar AB 

använder tre nyckeltal på strategisk nivå, vilket framgår i avsnitt 5.1. På lägre nivå används en 

mängd produktionsrelaterade nyckeltal. Villa Varm AB arbetar med analys av kostnader för 

olika delar av verksamheten, exempelvis marknadsföring och reklamationer. Träprofilen L.T 

AB, Vittjärvshus i Boden AB och Rydéns i Malå AB tycks inte ha något särskilt intresse för 

nyckeltal. När det handlar om framtida användning av nyckeltal anger Martinson Träbroar AB 

och Vittjärvshus i Boden AB att de har funderat på att ta fram nya nyckeltal. Villa Varm AB, 

Träprofilen L.T AB och Rydéns i Malå AB nämner inga sådana planer, dock anger Villa 

Varm AB att det kontinuerligt arbetas med kostnadsanalys och förbättrade kalkylmallar. 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Tidigare studier som behandlar kassaflödesanalys fokuserar främst på större bolag (Kaka & 

Price, 1991; Boussard & Colasse, 1992; Percy & Stokes, 1992; Vogt, 1997; Wasley & Shuang 

Wu, 2006; Arthur et al., 2010; Qingbin et al., 2010). Denna uppsats fokuserar på användning 

av kassaflödesanalys i mindre bolag. I problemdiskussionen diskuteras ett antal problem kring 

användning av respektive bristen på användning av kassaflödesanalys i mindre aktiebolag 

(Javiland & Harris, 1984; Carlsson, 2009). En del av syftet med denna uppsats är att 

identifiera eventuella problem kopplade till användningen av kassaflödesanalys i mindre 

aktiebolag och att förslag på åtgärder ges. Efter att ha arbetat intensivt med detta 

ämnesområde en tid återger vi följande reflektioner. 

I avsnitt 5 identifieras att desto större ett bolag är, desto mer resurser finns i regel i bolaget. 

Större bolag har ofta ekonomer anställda, vilket gör att de bolagen ofta sköter större delen av 

redovisningsarbetet inom bolagen och därmed bygger upp rutiner och kompetens. Små bolag 

har ofta inte lika mycket resurser, inte lika mycket intresse för ekonomiarbete och inte samma 

kompetens inom ekonomi och därmed är det vanligt att dessa bolag får lov att ta extern hjälp 

för ekonomiska frågor och redovisningsarbete (Danielson & Scott, 2006; Sandell, 2008). I dag 

är det dyrt att anlita extern kompetens. Bolagsledningarna i de mindre av bolagen inom 

urvalet i flerfallstudien i denna uppsats är delaktiga i den operativa verksamheten i form av 

industriarbete och administrativt kontorsarbete. En tänkbar lösning är att bra tjänster inom 

ekonomiska branschanpassade frågor erbjuds mindre aktiebolag till rimliga priser. Vi är 

övertygande om att det finns gott om kompetens som skulle kunna berika synen på ekonomi 

och bidra till ökad lönsamhet och minskade risker i mindre aktiebolag inom träindustrin. 

Ett annat problem rör strategisk analys och konceptet att vissa affärsområden med starkt 

kassaflöde ska finansiera affärsområden under utveckling. Gemensamt för de flesta bolagen i 

flerfallstudien är att en stor del av sortimentet är kundanpassat. En order är inte den andra lik, 

vilket gör det väldigt komplext och svårt att peka ut specifika kassakor för sådan finansiering. 

Av de tre fall som innefattar byggverksamhet är två husfabrikanter och en brotillverkare. Alla 

dessa bolag anger att de tillverkar kundanpassade produkter och därmed har svårigheter med 

att identifiera specifika kassakor (Boussard & Colasse, 1992; Porter, 2004; Johnson et al., 

2008) inom bolagen. Efter arbetet med denna uppsats är vår uppfattning att bolag med 

diversifierad
19

 verksamhet har bättre förutsättningar att överleva. En tänkbar lösning är att 

mindre aktiebolag inom träindustrin diversifierar sin verksamhet. Detta kan ske på egen hand, 

i form av joint venture eller genom uppköp och fusioner. 

Ett tredje problem är att träindustrin och framförallt byggbranschen med tillverkning av hus är 

säsongsbetonad. Bolagen har stora lager med material, produktionsanläggningar och 

tillsvidareanställd personal. Detta innebär att mycket kapital är bundet i bolaget. Praxis i 

branschen är att betalning sker för prestation. Detta innebär i praktiken att bolagen får 

inbetalningar när de levererar hus. I Sverige och framförallt i norra Sverige byggs det väldigt 

                                                           
19

 Diversifiering innebär att ett bolag sprider riskerna genom att bredda verksamheten. Med detta menar vi inte 

att bolagen ska ägna sig åt standardproduktion, men vi anser att det skapar trygghet att ha en bredare 

produktportfolio, gärna riktad mot olika kunder. Att vara helt beroende av en kund är förknippat med hög risk. 
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få villor vintertid, vilket leder till att bolagens kassaflöden är ojämna under året, beroende på 

säsong. En tänkbar åtgärd för att begränsa konsekvenserna av detta problem är att bolagen är 

noggranna med sin cash management och cash flow management samt lägger ner resurser på 

att analysera den ekonomiska situationen. Diversifiering är även en tänkbar lösning på detta 

problem, bland annat för att minska effekten av säsongsbetonad verksamhet. En annan 

tänkbar åtgärd är att svenska aktiebolag inom branschen tar till sig internationella idéer kring 

cash farming (Kenley, 1999; Qingbin et al., 2010). Att bolag inom byggbranschen bygger 

med andras pengar som teorin kring cash farming förespråkar kan vara ett sätt att begränsa 

kapitalbindning, risker och framtida konkurser. 

6.1 SLUTSATSER 

Slutsatsen av flerfallstudien är att vissa bolag använder kassaflödesanalys externt på grund av 

att de ingår i en koncern och juridiska skäl föreligger, samt att kassaflödesanalys efterfrågas 

av kreditgivare. De bolag som inte ingår i en koncern använder inte kassaflödesanalys externt 

(Carlsson, 2009; Arthur et al. 2010) och ser inte nyttan med att redovisa en kassaflödesanalys 

externt, delvis eftersom inga intressenter tycks efterfråga kassaflödesanalys av dessa bolag. 

När det gäller intern användning ser flera av bolagen stor nytta med ekonomiska analyser, 

exempelvis kassaflödesanalys och strategiska analyser, men majoriteten avstår på grund av 

andra prioriteringar, brist på intresse, brist på ekonomisk kompetens samt resursbrist (Sandell, 

2008). 

En annan slutsats är att användningen av kassaflödesanalys i bolagen varierar. Resultatet 

indikerar att bolag som upprättar kassaflödesanalys i årsredovisningen, gör det antingen på 

egen hand eller med hjälp av revisionsbyrå. Externt användningsområde är att uppfylla 

lagkrav samt informera intressenter. Överlag indikerar resultatet att intern användning av 

analyser i någon form kan förekomma oavsett storlek på bolaget. Ofta likställs 

kassaflödesanalys med olika former av likviditetsanalyser av bolagsledningarna. Resultatet 

indikerar också att de flesta bolag, oavsett storlek anser att kassaflöden och likviditet är viktigt 

för verksamheten, men att externa intressenter, som kreditgivare, i regel endast efterfrågar 

resultatbaserad information och balansräkning. I den teoretiska referensramen argumenteras 

det för att intresset för kassaflödesanalys växer från externa aktörer (Svensson, 2000; Wasley 

& Shuang Wu, 2006; Mayo, 2008). 

I teorin finns förespråkare för användning av kassaflödesanalys oavsett bolagens storlek 

(Javiland & Harris, 1984; Fazzari et al., 1988; Falkman et al., 1995; Carlsson, 1999). Det 

finns även förespråkare som anser att vikten av att analysera kassaflöden är extra stor i mindre 

aktiebolag, som ofta har det svårare att få extern finansiering än vad stora bolag har (Vogt, 

1997; Tozzi, 2011). En annan fördel som det argumenteras för i uppsatsens teoretiska 

referensram är att kassaflödesanalys ger bättre möjligheter till intern kontroll och 

prognostisering för att planera och förbereda inför framtiden (Hedman, 1991; Qingbin et al., 

2010).  I flerfallstudien har det framkommit att bolagen verkar i en konjunkturkänslig bransch 

med hög grad av kapitalbindning och säsongsbetoning. Detta innebär att planering, kontroll 

och uppföljning av ekonomin enligt teorin bör vara av största vikt (Ax et al., 2009). Att ha 

vetskap om kassaflöden och kunskap att kunna genomföra kassaflödesanalyser bör vara en 
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fördel i denna typ av bolag (Javiland & Harris, 1984; Thompson, 1986; Carlsson, 2009). I 

empirin har bolagen fokus på verksamhet av det operativa slaget, vilket innebär att de ofta 

prioriterar bort ekonomiskt arbete. Bolagen anser att operativ verksamhet genererar pengar 

medan analyser kostar pengar. Detta kan beaktas som en praktisk nackdel av arbete med 

kassaflödesanalys. En annan nackdel, delvis omnämnd i uppsatsens teoretiska referensram 

(Sandell, 2008) är att kunskapen om kassaflödesanalys inte ens bland utbildade ekonomer är 

tillfredsställande. Detta på grund av att fokus ofta ligger på periodiserad information, resultat- 

och balansräkningar. Endast två av bolagen i uppsatsens flerfallstudie bedömer att de har 

tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för att genomföra formaliserade 

kassaflödesanalyser inom bolaget, utan att behöva köpa in tjänster externt.  

6.2 UPPSATSENS BIDRAG 

Tidigare forskning kring kassaflödesanalys är till stor del kopplad till stora aktiebolag. Det 

teoretiska bidraget med denna uppsats är att fokus ligger på kassaflödesanalys i mindre 

aktiebolag. Ambitionen är att minska kunskapsgapet genom den sammanställda empirin, 

analysen och de slutsatser som kunnat dras i uppsatsen. Det praktiska bidraget med uppsatsen 

är förslag på problemlösning av problem kopplade till användning av kassaflödesanalys i 

mindre aktiebolag. Det praktiska bidraget riktar sig främst till ledning och ägare i mindre 

svenska aktiebolag inom träindustrin, men även till intressenter kring mindre aktiebolag i 

största allmänhet. 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det finns inte särskilt mycket forskning kring kassaflödesanalys i mindre svenska aktiebolag. 

Denna uppsats visar att ämnet är intressant och en större studie som behandlar 

kassaflödesanalys i mindre svenska aktiebolag med fler undersökta bolag, inom fler branscher 

och med vidare geografisk spridning är vårt huvuduppslag till fortsatt forskning. Cash farming 

i mindre svenska aktiebolag inom byggbranschen är ett annat område vi fattade intresse för 

under arbetet med denna uppsats. Inte heller inom detta område tycks det finns någon 

omfattande forskning gjord med fokus på svenska förhållanden. Däremot har vi funnit en del 

forskning från Australien, England och USA. Cash farming syftar till att minska 

byggbolagens risker och öka deras lönsamhet, vilket borde vara ett intressant område, inte 

minst för branschen, att undersöka närmare. Cash flow management och cash management i 

mindre svenska aktiebolag inom träindustrin är något vi upplever som två förvånansvärt lågt 

prioriterade områden i många av de bolag vi varit i kontakt med under arbetet med denna 

uppsats. Vi anser att cash flow management och cash management inom träindustrin är ett 

mycket intressant område, med stora potentiella möjligheter att öka lönsamheten hos bolag 

oavsett storlek. En del bolag har insett detta och de tenderar att gå väldigt bra, enligt vår 

erfarenhet. Forskning inom området vore önskvärd.  
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APENDIX A 

 

INTERVJUGUIDE  

 

BAKGRUND: 

Presentation av respondent:  

- Namn, befattning i bolaget samt bakgrund 

Presentation av bolaget:  

- Kort beskrivning av bolaget såväl som affärside, verksamhet samt ägarstruktur. 

 

ALLMÄNT: 

1. Är kassaflödesanalys ett begrepp Ni är bekant med och vad betyder det i så fall? 

2. Har Ni några erfarenheter av kassaflödesanalys? (exempelvis utbildning, om det 

förekommer i årsredovisningar för noterade bolag samt annat)  

EXTERN REDOVISNING: 

3. Redovisar Ni en kassaflödesanalys i er externa redovisning?  

- Finns det några särskilda skäl till att Ni gör det? (exempelvis krav från bank 

eller andra externa finansiärer, affärspartners eller liknande.)  

- Använder Ni direkt eller indirekt metod när Ni upprättar kassaflödesanalys?  

- Varför upprättar Ni inte en kassaflödesanalys? 

4. Gör Ni er externa redovisning själv eller tar Ni hjälp av redovisningskonsulter? 

5. Vilka uppfattar Ni har särskilt intresse för kassaflödesanalys? (exempelvis 

intressenter) 

6. Vad har Ni för uppfattning om vad bolagets intressenter använder kassaflödesanalysen 

till? (exempelvis komplement till resultat- och balansräkning, få en uppfattning om 

trend, prognostisera framtida kassaflöden) 

7. Finns det praxis inom branschen angående externa redovisningen? (exempelvis vid 

kassaflödesanalys) 

8. Känner Ni till om andra inom branschen använder kassaflödesanalys i sin externa 

redovisning, eventuellt interna styrning? 

INTERN STYRNING: 

9. Vad använder Ni främst för information inför till exempel ett investeringsbeslut?  

10. Finns det några särskilda nyckeltal Ni tittar på extra mycket när ni analyserar 

ekonomin? 

11. Vad använder Ni för datorstöd/affärssystem som stöd i den interna styrningen? 

12. Är affärssystemet anpassat till in- och utbetalningar/kassaflöden? 
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13. Arbetar Ni med kassaflödesanalys för internt bruk? (exempelvis vid 

investeringsbeslut, värderingar samt finansieringsfrågor) Beroende på svar (JA/NEJ) 

ställs följande följdfrågor: 

- Vad ser Ni för nytta med kassaflödesanalys?  

- Hur länge har Ni arbetat med kassaflödesanalys och hur gör Ni det? 

(exempelvis, underlag inför investeringsbeslut, likviditetsplanering)  

- Har det ekonomiska läget betydelse för användningen? (exempelvis vid svåra 

perioder, bra perioder)  

- Använder Ni kassaflödesanalys för att analysera andra bolag? (exempelvis 

kunder, konkurrenter samt affärspartners)  

- Finns det nackdelar med att använda kassaflödesanalys internt? 

- Finns det någon orsak till att Ni inte använder det? (exempelvis att det inte 

behövs, resursbrist, prioriteringar, kunskap samt tradition) 

- Hur planerar Ni er likviditet då och hur följer Ni upp den?  

- Finns det fördelar som Ni känner till att Ni går miste om med valet att inte 

upprätta en kassaflödesanalys internt? 

FINANSIERING OCH SÄRSKILDA SITUATIONER: 

14. Inför finansiering av större investeringsbeslut; Brukar Ni göra strategiska analyser till 

exempel rörande finansiering av investeringar? (exempelvis, enligt ekonomisk teori 

bör finansiering av investeringar ske med hjälp av genererat kassaflöde. Att kassakon 

som genererar positivt kassaflöde finansierar verksamheter under utveckling eller har 

Ni andra strategier)  

15. Har Ni varit i kontakt med kassaflödesanalys i någon särskild situation? (exempelvis 

vid förvärv eller försäljning av bolag) Beroende på svar (JA/NEJ) ställs följande 

följdfrågor: 

- På vilket sätt använde Ni kassaflödesanalys då? (exempelvis prognostiserat 

framtida kassaflöde, För att få fram ett nuvärde på objektet, vilken metod valde 

ni att använda) 

- Om inte vad valde Ni för värderingsmetoder? (exempelvis Nutdel eller 

marknadsvärde) 

16. Vad har Ni för erfarenhet av vilken information externa finansiärer till exempel banker vill ha 

tillgång till vid kreditbeslut? (exempelvis efterfrågar banken kassaflödesanalys) 
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APPENDIX B 

 

Kassaflödesanalys enligt direkt metod  År Sambandet med resultat- 

     och balansräkningarna 

     anges i not nedan 

 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Inbetalningar från kunder 

Utbetalningar till leverantörer och anställda 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före betalda räntor och inkomstskatter 

Erhållen ränta 

Erlagd ränta 

Betald inkomstskatt 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av dotterföretag 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av inventarier 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyemission 

Upptagna lån 

Amortering av skuld 

Utbetald utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

Årets kassaflöde  

Likvida medel vid årets början 

Kursdifferens i likvida medel 

Likvida medel vid årets slut 
 

Källa: (FAR, 2010)  
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Kassaflödesanalys enligt indirekt metod  År Sambandet med resultat- 

     och balansräkningarna 

     anges i not nedan 
  

 

 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Betald skatt 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapitalet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

 Ökning/Minskning av varulager 

 Ökning/Minskning av fordringar 

 Ökning/Minskning av leverantörsskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av dotterföretag 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av inventarier 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyemission 

Upptagna lån 

Amortering av skuld 

Utbetald utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Kursdifferens i likvida medel 

Likvida medel vid årets slut 
 

Källa: (FAR, 2010) 


