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Sammanfattning 

Titel: Kassaflödesprognoser, en prognos på periodiseringar- en studie om 

kassaflödesprognosernas användbarhet och påverkan på informationsasymmetrin. 

Ämne: Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom redovisning 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

Bakgrund/ Problemdiskussion: Analytiker tillhandahåller en viktig produkt till 

kapitalmarknaden, nämligen prognoser på företagens löpande kassaflöde. 

Kassaflödesprognoser har en viktig roll eftersom de hjälper investerare att förstå resultatets 

periodiserade del och förbättrar således investerarnas ekonomiska beslut. För att en 

kassaflödesprognos ska kunna ge användbar information till dess användare så måste den 

innehålla relevant information om företagets periodiseringar. Detta har lett till studiens första 

frågeställning: Innehåller kassaflödesprognoser användbar information om periodiseringar? 

Kassaflödesprognoser som innehåller relevant information om periodiseringar påverkar även 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden investerare emellan, detta leder till studiens 

andra frågeställning: Hur påverkar informationen i kassaflödesprognosen 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden? 

Syfte: Uppsatsen ska analysera vilka periodiseringar analytiker använder i 

kassaflödesprognoserna och om den informationen ger ett underlag för investerarna. Vidare är 

syftet att diskutera om informationsinnehållet i kassaflödesprognoserna minskar 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. 

Metod: Studien har ett deskriptivt undersökningssätt och bygger på en deduktiv metod. 

Dessutom bygger studien på en blandning mellan en kvalitativ och kvantitativ metod där 

primärdata samlats in genom enkäter som skickats ut via e-post. Urvalet är explorativt och 

svarsresultatet består av 26 stycken enkätsvar. 

Slutsats: Resultatet i studien visar att kassaflödesprognoserna innehåller information om 

periodiseringar. Investerare kan således bedöma den periodiserade delen av resultatet och 

därmed bedöma resultats kvalité. När investerare får tillgång till sådan information minskar 

informationsasymmetrin investerare emellan.  
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1. Inledning 
 

__________________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt ges en bakgrund till ämnesområdet som behandlas i studien tillsammans 

med en problembakgrund som följs av syfte och frågeställningar samt den avgränsning som 

gjorts i studien.  

__________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
 

Analytiker tillhandahåller ett antal viktiga produkter bland annat vinstprognoser, 

aktierekommendationer och börskurser. De senaste åren har analytiker introducerat ytterligare 

en produkt nämligen prognoser på företagens löpande kassaflöde. Investerare efterfrågar 

kassaflödesprognoser i allt större utsträckning och det är investerarnas efterfrågan som anses 

vara den huvudsakliga förklaringen till den stigande frekvensen av kassaflödesprognoser 

(DeFond & Hung, 2003) (Cheng & Hollie, 2008) (Givoly et al, 2009). Prognostisering av 

framtida kassaflödet har en avgörande betydelse vid företagsvärdering och investeringsanalys 

(Krishnan & Largay, 2000). Ekonomiska beslut som fattas av användare kräver en bedömning 

av företagens förmåga att generera likvida medel, företagens behov av dessa likvida medel 

samt deras tidpunkt och säkerhet (IAS 7, p. 4, 2016). Kassaflödesprognoser grundar sig på 

information om kassaflöden vilka är till nytta för att fastställa och jämföra nuvärdet av olika 

företags framtida kassaflöden. Företagens resultat jämförs även många gånger med 

kassaflöden för att användare ska kunna urskilja hur stor del av resultatet som består av 

periodiseringar respektive faktiska kassaflöden (Monharam, 2014) (Radhakrishnan & Wu 

2014). Förutom information om framtida kassaflödet så tillhandahåller även en 

kassaflödesprognos en prognos på periodiseringar. Analytikernas kassaflödesprognoser har en 

viktig roll eftersom att de hjälper användare att förstå resultatets periodiserade del bättre och 

således förbättra deras ekonomiska beslut (Monharam, 2014).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Investerare tenderar att förlita sig på företagens resultat och missar att undersöka hur stor del 

av resultatet som består av faktiska kassaflöden och hur stor del av resultatet som utgörs av 

periodiseringar (Monharam, 2014) (Radhakrishnan & Wu 2014). Detta leder till att företag 

med höga periodiseringar övervärderas. Motsvarande blir företag med låga periodiseringar 

undervärderade, något som benämns accrualanomaly (Radhakrishnan & Wu, 2014). Som 

nämndes i bakgrunden så hjälper analytikernas kassaflödesprognoser användare att förstå 

resultatets delar bättre, specifikt hur stora periodiseringar samt faktiska kassaflöden resultatet 

består av. Genom att analytiker tillhandahåller kassaflödesprognoser så minskar risken att 

investerare missbedömer resultatet vilket även gör att över- eller undervärderingar av 

företagen minskar. Investerare har möjligheten att bedöma effekten som periodiseringar har 

på framtida vinster när en kassaflödesprognos finns tillgänglig med sådan information 

(Radkrishnan & Wu 2014). 

Men för att en kassaflödesprognos ska kunna ge användbar information till dess användare så 

måste kassaflödesprognoserna innehålla relevant information om företagets periodiseringar. 

Med relevant information avses de periodiseringar som rörelsekapital eller andra 

periodiseringar som presenteras i en kassaflödesanalys (Givoly et al, 2009).  

Givoly et al (2009) visar att analytikernas kassaflödesprognoser inte tillhandahåller 

information som hjälper investerare att uppskatta periodiseringar. Analytiker tenderar att 

endast lägga till information om avskrivningar och nedskrivningar i deras vinstprognoser och 

använder dessa simpla justeringar för att upprätta en kassaflödesprognos (Givoly et al, 2009). 

En bra och användbar kassaflödesprognos konstrueras när analytiker inkluderar förändringar 

av rörelsekapitalet och andra periodiseringar i deras prognosmodeller. De 

kassaflödesprognoser som inte anses användbara är prognoser där analytiker endast gör 

justeringar för avskrivningar och nedskrivningar i sina vinstprognoser. Givoly et al (2009) 

kommer fram till att analytikernas kassaflödesprognoser liknar analytikernas vinstprognoser 

och således tillhandahåller dessa kassaflödeprognoser en begränsad information till 

investerare om framtida kassaflödet. 

I motsats till Givoly et al (2009) visar Call & Chen & Tong (2013) att analytikernas 

kassaflödesprognoser innehåller justeringar för av- och nedskrivningar, förändringar i 

rörelsekapital samt justeringar för andra periodiseringar så som exempelvis uppskjuten skatt 

och aktiebaserad ersättning. En minoritet av kassaflödesprognoserna i deras undersökning 
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innehöll endast av- och nedskrivningar. Förutom att kassaflödesprognoser kan minska 

accrualanomaly, så bidrar analytikernas prognoser även till en annan viktig aspekt för 

kapitalmarknaden, nämligen till en minskning av informationsasymmetrin. Ett resultat som 

till stor del består av periodiseringar har ett samband med en ökad informationsasymmetri  

(Bhattacharya & Desai & Venkataraman, 2013). Detta eftersom investerare inte förstår den 

periodiserade delen av resultatet för företag med stora periodiseringar, vilket leder till att 

företag övervärderas. Ett resultat av låg kvalité kopplat till investerare med olika förmåga att 

bearbeta informationen till resultatets delar leder till en ökad informationsasymmetri bland 

marknadsaktörer (Bhattacharya & Desai &Venkataraman (2013), Monharam (2014) och 

Radhakrishnan & Wu (2014) ). Tidigare studier visar att marknaden reagerar på analytikernas 

prognoser när dessa släpps (Givoly & Lakonishok (1979) och Lys &Sohn (1990) ur Frankel 

& Li, (2004) )och att en ökad informationsinhämtning leder till att informationsasymmetrin 

minskar. Detta sker om två aktörer besitter olika typer av information gällande en transaktion, 

där ena parten har större kunskap än den andra parten som leder till att aktören med större 

kunskap kan ta korrekta beslut kring transaktionen, vilket gör att informationsasymmetrin 

minskar (Mishkin F, 2007, s. 34). Tidigare forskning påvisar att analytikernas prognoser 

minskar informationsasymmetri investerare emellan (Amiram & Owens & Rozenbaum, 2016) 

vilket bidrar till en effektivare kapitalallokering. Analytikernas kassaflödesprognoser har 

således ett värde för kapitalmarknader när de innehåller relevant information om 

periodiseringar. 

Sammanfattningsvis kan man genom en granskning av tidigare forskning konstatera att det 

finns två motsägande bilder av vilken information om periodiseringar analytikernas 

kassaflödesprognoser innehåller enligt  Chen &Tong (2013) och Givoly et al ( 2009). Det kan 

vara problematiskt i de fall kassaflödesprognoser inte innehåller denna information eftersom 

investerare inte kan se hur stor del av resultatet som består av faktiska kassaflöden respektive 

periodiseringar, vilket påverkar deras ekonomiska beslut (Monharam, 2014) (Radhakrishnan 

& Wu, 2014). Kassaflödesprognoser har även en till viktig roll nämligen att minska 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden i de fall kassaflödesprognoser innehåller 

information om periodiseringar (Bhattacharya & Desai & Venkataraman, 2013). Denna 

problembakgrund leder oss till nedanstående syfte & frågeställning i uppsatsen.  
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1.3 Syfte & frågeställning 
 

Uppsatsen ska analysera vilka periodiseringar analytiker använder i kassaflödesprognoserna 

och om den informationen ger ett underlag för investerarna. Vidare är syftet att diskutera om 

informationsinnehållet i kassaflödesprognoserna minskar informationsasymmetrin på 

kapitalmarknaden.  

- Innehåller kassaflödesprognoser användbar information om periodiseringar? 

- Hur påverkar informationen i kassaflödesprognoser informationsasymmetrin på 

kapitalmarknaden? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Studien avgränsas till finans- och aktieanalytiker på kapitalmarknaden i Sverige som ger ut 

kassaflödesprognoser vilka investerare senare tar del av.  
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2.Tidigare studier 
__________________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras tidigare vetenskapliga studier som ligger till grund för denna 

studie och som underbygger syftet i denna studie.   

__________________________________________________________________________________ 

  

2.1.Tidigare studier om kassaflödesprognosernas användning 

 

Accrualanomaly diskuterades redan 1996 av Sloan som i sin forskning kom fram till att 

företag med höga (låga) periodiseringar upplever en negativ (positiv) onormal avkastning. 

Han beskrev att investerare fokuserar endast på resultatet som helhet och således återspeglar 

inte aktiekurserna den delen av resultatet som är baserat på periodiseringar (Sloan, 1996). 

Forskningen gjordes nästan 21 år sedan men problemet som berörs är lika aktuellt idag. I en 

forskning som ligger närmre dagens tid diskuterar Monharam (2014) & Radhakrishnan & Wu 

(2014) just förekomsten av accrualanomaly. Investerare tenderar att förlita sig endast på 

företagens resultat och missar att undersöka separat hur stor del av resultatet som består av 

kassaflöden respektive periodiseringar. Investerare som struntar i att skilja mellan dessa två 

delar av resultatet, blir alltför optimistiska om framtidsutsikterna för företag som har höga 

periodiseringar och alltför pessimistiska om framtidsutsikterna för företag med låga 

periodiseringar. Som ett resultat blir företag med höga periodiseringar övervärderade och får 

därmed en låg onormal avkastning. Motsvarande blir företag med låga periodiseringar 

undervärderade och följs av hög onormal avkastning (Radhakrishnan & Wu, 2014).  

Analytikernas kassaflödesprognoser har en viktig roll eftersom att de hjälper användare att 

förstå resultatets periodiserade del bättre, genom att bidra med användbar information till 

användare och således förbättra deras ekonomiska beslut. I sin studie påpekar Monharam 

(2014) att analytiker upprättar kassaflödesprognoser som, förutom att innehålla information 

om framtida kassaflödet, tillhandahåller även en prognos på periodiseringar. 

Kassaflödesprognoser presenterar därmed information som kan hjälpa marknadsaktörer att 

förstå resultatets delar bättre, specifikt hur stora periodiseringar resultatet består av samt 

faktiska kassaflöden. Genom att analytiker tillhandahåller kassaflödesprognoser så minskar 

risken att investerare missbedömer resultatet vilket även gör att över/undervärderingar av 

företagen minskar. Enligt Radhakrishnan & Wu (2014) har investerare möjligheten att 
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bedöma effekten som periodiseringar har på framtida vinster när en kassaflödesprognos finns 

tillgänglig med sådan information. Dessutom är företag mindre benägna att manipulera 

periodiseringar när en kassaflödesprognos presenteras. 

I sin forskning visar både Radhakrishnan & Wu (2014) & Mohanram (2014) att förekomsten 

av kassaflödesprognoser mildrar felbedömning av periodiseringar och resultatet och minskar 

därmed accrualanomaly. Kassaflödesprognoser bidrar således med värdefull information till 

kapitalmarknader. Den starka kopplingen mellan kassaflödesprognoser och bedömning av 

periodiseringar visar användbarheten av analytikernas kassaflödesprognoser. När investerare 

har tillgång till periodens periodiseringar samt prognoser för dessa periodiseringar kan de 

mäta kontinuiteten i nuvarande periodens periodiseringar. Mohanram (2014) visar i sin studie 

att accrualanomaly är lägre för de företag där analytiker upprättar prognoser på resultatet 

tillsammans med prognoser på kassaflödet för ett företag. Analytiker är därmed 

informationsförmedlare som ökar tillgången på information om företag. 

2.2 Tidigare studier om kassaflödesprognosernas informationsinnehåll 
 

För att en kassaflödesprognos ska kunna ge användbar information till dess användare så 

måste denna innehålla specifik information. Givoly et al (2009) visar i sin studie att analytiker 

tenderar att presentera en kassaflödesprognos genom att endast lägga tillbaka avskrivningar 

och nedskrivningar i deras vinstprognoser, och tar alltså inte med förändringar i 

rörelsekapitalet eller andra periodiseringar. Om analytiker endast lägger till ovanstående 

information i deras vinstprognos när de gör sina kassaflödesprognoser, så bidrar det heller inte 

någon bättre förståelse av företagens förväntade kassaflöden och periodiseringar och 

kassaflödesprognoserna är således av dålig kvalité. Det betyder också att 

kassaflödesprognosernas användbarhet påverkas och att investerare lika gärna kan använda 

vinstprognoser och göra, till synes enkla justeringar själva. Givoly et al (2009) konstaterar att 

analytikernas kassaflödesprognoser saknar förändringar i rörelsekapitalet och prognoserna 

förblir därmed en enkel förlängning av deras vinstprognoser, genom att endast avskrivningar 

och nedskrivningars läggs tillbaka i vinstprognoserna.  

Det anses viktigt att utvärdera detta problem eftersom att investerare förlitar sig på 

kassaflödesprognoser när de gör investeringsbeslut. En bra och användbar kassaflödesprognos 

konstrueras när analytiker inkluderar förändringar i rörelsekapitalet och andra periodiseringar 

när de rekonstruerar ett kassaflöde utifrån resultatet. Mohanram (2014) nämner Givoly et al 
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(2009) i sin studie där han kopplar de faktum att, om kassaflödesprognoser är av dålig kvalité, 

så är risken att kassaflödesprognoser inte har förmågan att hjälpa investerare att mäta 

periodiseringar med hjälp av prognoserna, och därmed är kassaflödesprognoserna inte 

kopplade till en minskning av accrualanomaly. 

Call et al (2013) gör en liknande studie där de utvärderar analytikernas kassaflödesprognoser, 

genom att analysera i vilken utsträckning analytiker använder förändringar i rörelsekapitalet 

och andra periodiserade justeringar när de prognostiserar kassaflöden för den löpande 

verksamheten. De påpekar att forskning om kassaflödesprognoserna kvalité är viktig då sådan 

forskning kan ligga till grund för vidare forskning om investerarnas och andra 

marknadsaktörers användning av kassaflödesprognoser. Call et al (2013) analyserar 90 

slumpmässigt valda rapporter som innehåller kassaflödesprognoser gjorda av analytiker (i 

USA). 45 rapporter för år 2001 och 45 rapporter för år 2008. Call et al (2013) finner, till 

skillnad från Givoly et al (2009) att sammanlagt för de 90 analyserade rapporterna, så innehöll 

87,8 procent av rapporterna justeringar för av- och nedskrivningar. 62,2 procent presenterar 

detaljerat förändringar i rörelsekapital. 76,7 procent presenterar detaljerat justeringar för andra 

periodiseringar (exempelvis uppskjuten skatt och aktiebaserad ersättning etc.). Sammantaget 

visar resultatet att 80 procent av prognoserna innehåller förändringar av rörelsekapital eller 

andra justeringar. Endast 7,8 procent av prognoserna (7 utav 90) innehöll endast justeringar 

för av- och nedskrivningar. I 61,1 procent av prognoserna inkluderade analytiker även en 

prognos på hela kassaflödet för både löpande – investerings- samt finansieringsverksamheten. 

Call et al (2013) forskning visar således att analytiker antar en strukturerad metod i 

kassaflödesprognoserna som innehåller tydliga prognoser av olika periodiseringar. Resultatet 

visar att analytiker inkluderar viktig information om förändringar i rörelsekapital och andra 

periodiseringar i deras kassaflödesprognoser utöver simpla justeringar av avskrivningar och 

nedskrivningar. När analytiker gör betydelsefulla justeringar i sina kassaflödesprognoser så 

ger de också bra och användbar information till investerare. Genom att analytiker använder 

förändringar i rörelsekapital och andra periodiseringar, gör de även automatiskt en prognos 

för periodiseringar i kassaflödesprognosen vilket är en värdefull information för investerare 

då denna information minskar accrualanomaly vilket togs upp av Mohanram (2014) och 

Radhakrishnan& Wu (2014). Genom att utvärdera utfallet av prognoser på periodiseringar 

kunde Call et al (2013) se att korrekta prognoser för förekomsten och storleken av 

periodiseringar gjordes i mer än 70 procent av fallen.  
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Barth & Cram & Nelson (2001) studerar periodiseringarnas roll i prognostisering av 

kassaflödet för att förstå relationen mellan periodiseringar, kassaflödet och resultatet.  Olika 

periodiserade delar av resultatet innehåller information om bolagens löpande framtida 

kassaflöden. Barth et al (2001) undersöker dessa periodiserade komponenter genom att dela 

upp resultatets delar i kassaflöden och periodiseringar. Han använder alltså inte 

periodiseringarna i en kassaflödesprognos utan testar komponenternas förmåga att 

prognostisera kassaflödet var för sig. Komponenterna delas upp i: förändring i 

kundfordringar, förändring av lager, förändring av leverantörsskulder, avskrivningar och 

nedskrivningar samt andra periodiseringar. Barth et al (2001) använder termen andra 

periodiseringar (utöver förändringar i rörelsekapital samt av- och nedskrivningar) vilket inte 

förklaras exakt vad det avser i hans studie.Call et al (2013) använder också denna term vilket, 

i deras studie, avser periodiseringar så som uppskjutna skatter, aktiebaserade ersättningar 

etcetera. Därför tolkas de i denna uppsats som att andra periodiseringar i Barth et al (2001) 

även i denna forskning står för uppskjutna skatter, aktiebaserade ersättningar etcetera. 

När resultatet delas upp i de olika komponenterna är de lättare att förutse framtida 

kassaflöden. Alla komponenter har en koppling till kassaflöden och studien visar att en 

ökning i kundfordringar samt lager och en minskning i leverantörsskulder är förknippade med 

högre framtida kassaflöden. Avskrivningar av anläggningstillgångar samt avskrivningar på 

immateriella tillgångar är också förknippade med högre framtida kassaflöden. Nuvarande 

periodens periodiseringar samt framtida kassaflöden har därför ett samband. När dessa delas 

upp så att man kan urskilja resultatets olika delar, så blir det lättare att uppskatta framtida 

kassaflödet. Relevant information om framtida kassaflödet döljs om man endast tittar på totala 

resultatet (Barth et al, 2001).  
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3. Teoretisk referensram 
 

__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt beskrivs en etablerad teori inom redovisning som presenteras djupare utifrån 

studiens syfte och med koppling till ämnet. 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Informationsasymmetri 
 

För att användare ska kunna ta ekonomiska beslut måste den externa redovisningen innehålla 

användbar information. Informationsbehovet varierar beroende på vilken användare det gäller, 

om det är nuvarande och potentiella aktieägare, kunder, leverantörer, anställda, långivare eller 

myndigheter (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013, s. 21-22).  

Redovisningen har ett värde om det kan reducera informationsklyftorna mellan företag och 

dess intressenter (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013, s. 27). Med informationsasymmetrin 

menas att en part besitter större information än den andra parten. Adverse selection är i sin tur 

ett problem som skapas av informationsasymmetrin innan en transaktion har inträffat 

(Mishkin F, 2007, s. 32). När två aktörer besitter olika typer av information gällande en 

transaktion, där ena parten har större kunskap än den andra parten leder detta till att aktören 

med större kunskap kan ta korrekta beslut kring transaktionen. Aktören med bristande 

kunskaper tar då felaktiga beslut vid en liknande transaktion, då aktören inte besitter samma 

kunskap som den andra (Mishkin F, 2007, s. 34). Med mindre information blir det svårt att ta 

korrekta beslut och då uppstår informationsproblem mellan parterna, vilket benämns som 

informationsasymmetriproblem (Mishkin F,2007, s. 174)(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013, 

s. 27) . 

Informationen som redan är känd för användaren har ett begränsat värde och är inte lika 

värdefull som den nya informationen som de kan ta del av. Den informationen som 

intressenter tar del av ska vara användbar vid ekonomiska beslut och förmedlar ett företags 

ekonomi (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013, s. 21). Exempelvis vill aktieägare ha tillgång 

till information för att göra en bedömning om ett företag är ett bra investeringsobjekt på kort 

eller lång sikt. Aktieägare borde egentligen ha ett primärt intresse av informationen om den 

framtida lönsamheten, men informationen om den faktiska lönsamheten är också intressant 
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och användbar när man gör prognoser på kassaflöden (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013, s. 

22, 29).  

 

3.2 Analytikernas roll som informationsförmedlare 
 

Analytiker är framträdande informationsförmedlare och de har en viktig roll på 

kapitalmarknader (Frankel & Li, 2004)(Huang et al, 2016). Analytiker tillhandahåller flera 

kvantitativa sammanfattande rapporter vilka distribueras till investerare såsom 

resultatprognoser, rekommendationer, riktkurser samt rapporter som innehåller skriftliga 

diskussioner om olika företag. Dessa skriftliga rapporter täcker ett brett spektrum av ämnen 

såsom bolagens nuvarande och framtida prestationer, ledningens effektivitet, nya företag 

evenemang, affärsstrategier, konkurrensläge och makroekonomiska miljö. Analytiker och den 

information de tillför ger således ett värde till olika deltagare på kapitalmarknaden (Huang et 

al, 2016 ). Som informationsförmedlare kan analytiker bidra med detta värde på två olika sätt: 

för de första, genom deras privata forskningsansatser, där de samlar in och tar fram 

information som annars inte är lättillgänglig för investerare. Det andra sättet är att de kan 

underlätta investerarnas förståelse av befintlig information genom att analysera, klargöra och 

framföra sina åsikter om frågor genom offentliggöranden (Huang et al, 2016 ).  

Analytiker tillhör en bred informationsmiljö (se bild 1). Denna miljö formas av en efterfrågan 

på information från olika investerare, rådgivare, kreditvärderingsinstitut, styrelsechefer etc. 

Analytiker kräver i sin tur information om företag för att de ska kunna utöva deras arbete och 

möta efterfrågan. Informationen analytiker levererar, konkurrerar potentiellt med andra parter, 

som tillhandahåller information så som investerare, rådgivare eller kreditvärderingsinstitut. 

Detta påverkar efterfrågan och utbudet på information som tillhandahålls av analytiker och 

andra parter och styr reglerna för vad som offentliggörs (Mangen, 2013). Vikten av 

analytikernas roll på kapitalmarknaderna har drivit forskning kring ämnet som visar att 

analytiker påverkar informationseffektiviteten på kapitalmarknaderna (Frankel & Li, 2004).  
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Bild 1 

 

Bildkälla: Mangen, C, (2013). 

 

3.3 Analytikernas kassaflödesprognoser och informationsasymmetrin 
 

Den finansiella rapporteringens fundamentala roll är att lägga grund för kapitalallokering. Hur 

stor del av resultatet som består av faktiska kassaflöden är en viktig egenskap med hänsyn till 

kvalitén på redovisningsinformationen i de finansiella rapporterna.  Hur resultatet är uppbyggt 

påverkas av vilken miljö företag verkar i samt hur ledningen väljer att redovisa ekonomiska 

händelser och genom vilka metoder. Bhattacharya & Desai & Venkataraman (2013) mäter 

resultatets kvalité genom att se i vilken utsträckning förändringar i rörelsekapital blir till 

faktiska kassaflöden från löpande verksamheten. Ett resultat som till största del består av 

periodiseringar är av låg kvalité, därför är det viktigt att kartlägga hur stor del av resultatet 

som består av periodiseringar (Bhattacharya & Desai &Venkataraman, 2013). Alla investerare 

har inte samma förmåga att bearbeta finansiell information och således resultatets 

uppbyggnad, vilket resulterar i att alla investerare inte besitter samma information.  När 
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investerare besitter olika information leder det i sin tur till adverse selection mellan bolag och 

marknadsaktörer och vidare till en högre informationsasymmetri, vilket har konsekvenser för 

kapitelfördelningen (Bhattacharya&Desai&Venkataraman2013). Ett resultat av låg kvalité har 

ett signifikant samband med en ökad informationsasymmetri (Bhattacharya & Desai 

&Venkataraman, 2013). Bhattacharya & Desai & Venkataraman(2013) påpekar att ett resultat 

av låg kvalité påverkar informationsasymmetrin negativt speciellt för små företag som verkar 

i en dålig informationsmiljö och med få analytiker som följer företagen. Bhattacharya & 

Desai &Venkataraman(2013) nämner likt Monharam (2014) och Radhakrishnan & Wu (2014) 

i tidigare-forskning-avsnittet, att investerare misslyckas med att fullt ut inbegripa den 

periodiserade delen av resultatet för företag med stora periodiseringar, vilket resulterar i att 

företagen blir övervärderade (accrualanomaly). Ett resultat av låg kvalité tillsammans med 

investerare som har olika förmåga att bearbeta information relaterad till resultatets delar, 

bidrar till en ökad informationsasymmetri bland marknadsaktörer. I detta avseende minskar 

kassaflödesprognoser med användbar information informationsasymmetrin.  

Det föreligger ett samband mellan antalet analytiker som följer ett bolag och 

informationsasymmetri mellan ledningen och investerare där analytiker spelar en viktig roll 

som informationsförmedlare. Tidigare forskning visar att marknaden reagerar på 

analytikernas prognoser när dessa släpps (Givoly & Lakonishok (1979) och Lys &Sohn 

(1990) ur Frankel & Li, 2004) och att en ökad informationsinhämtning leder till att 

informationsasymmetrin minskar. Analytiker ökar spridningen av företagsspecifik 

information till marknadsaktörer. När analytikernas aktivitet ökar kring bolag så minskar 

informationsasymmetrin mellan ledning och investerare (Frankel & Li,2004).  

Informationsasymmetri mellan sofistikerade och osofistikerade investerare beskrivs av 

Amiram& Owens & Rozenbaum (2016) som en genomgripande konflikt på 

kapitalmarknaden. Sofistikerade investerare är investerare som har en förmåga att utnyttja 

offentlig information, exempelvis finansiella rapporter, för at få ett informationsövertag. 

Sådana investerare ägnar mer tid och uppmärksamhet på deras investeringsbeslut och är 

skickliga på att analysera investeringsrelaterad information.  Investerarna kan vara olika bra 

på detta och skillnaden mellan investerare kan uppstå på grund av skillnaden i tiden de 

disponerar samt förmågan att skaffa och analysera information. Företagsspecifik information 

som blir tillgänglig för allmänheten minskar generellt sätt informationsasymmetrin för 

perioden efter att informationen släppts jämfört med perioden innan informationen blev 

tillgänglig.  Däremot har man i tidigare studier (Kim &Verrecchia, 1994 ur Amiram & Owens 
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&Rozenbaum, 2016) kommit fram till att storleken på informationsasymmetrin för en given 

period beror på två företeelser som existerar samtidigt. När företagsspecifik information blir 

tillgänglig för allmänheten i form av finansiella rapporter, bidrar den med information som är 

ny för både sofistikerade och osofistikerade investerare, vilket ökar informationsasymmetrin. 

Att informationsasymmetrin ökar beror på att sofistikerade investerare besitter en överlägsen 

förmåga att utnyttja informationsinnehållet snabbare än osofistikerade investerare, vilket 

beskrevs ovan. Samtidigt tillför finansiella rapporter viss information som sofistikerade 

investerare redan känner till (information som de själva tagit fram) men som för 

osofistikerade investerare är ny vilket minskar informationsgapet mellan investerare och 

därmed informationsasymmetrin. Sammanfattningsvis innebär företeelsen att när ny 

information blir tillgänglig på marknaden kan den alltså öka informationsasymmetrin om 

informationen är okänd av sofistikerade investerare, och minska informationsasymmetrin om 

informationen är ny för osofistikerade investerare och redan känd av sofistikerade investerare. 

Jämfört med den finansiella informationen som företagen ger ut så tillhandahåller prognoser 

som analytiker upprättar, enligt tidigare studier (Irvine et al., 2007; Kadan et al ,2016 ur 

Amiram& Owens & Rozenbaum2016) en stor andel information som är ny för osofistikerade 

investerare. Prognoser tillhandahålls av analytiker som är informationsförmedlare vilka 

samlar och analyserar information, likt sofistikerade investerare. Det är sannolikt att den 

informationen som sofistikerade investerare besitter kan jämföras med den informationen som 

analytiker tillhandahåller. Därför är informationen i prognoserna oftast känd av sofistikerade 

investerare som analyserat fram informationen själva, och informationen är därmed endast ny 

för osofistikerade investerare. I detta avseende minskar informationen, som prognoser 

tillhandahåller osofistikerade investerare, informationsgapet mellan osofistikerade och 

sofistikerade investerare och därmed informationsasymmetrin (Amiram& Owens & 

Rozenbaum, 2016). 
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3. Referensram 
 

__________________________________________________________________________________ 

Nedanför presenteras studiens referensram där viktiga delar kring studiens ämne beskrivs 

djupare. 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.1 Finansanalytiker, aktieanalytiker & analytiker 
 

Finansanalytiker och aktieanalytiker, även kallat analytiker är en yrkesgrupp som fått ett allt 

större inflytande på kapitalmarknaden (utbildningssidan, 2017) (SVD, 2006 ). De arbetar 

oftast inom banksektorn, försäkringsbolag och värdepappersbolag (SVD, 2006 ). 

Analytiker analyserar en del bolag eller en viss bransch och brukar som högst analysera tio 

bolag per analytiker (aktiespararna, 2007) (utbildningssidan, 2017). Deras arbete går ut på att 

samla in ny information om bolaget de granskar för att senare kunna göra prognoser och ge ut 

rekommendationer till sina kunder (Michaely & Womach 1999 s. 658). Dem analyserar aktier 

eller obligationer och tilldelar en aktieanalys där de ger ut rekommendationer om att köpa, 

sälja eller behålla aktier (utbildningssidan, 2017).  

Analytiker har tillgång till mer information om bolaget som de analyserar än vad deras 

konkurrenter har och är mer kunniga, vilket gör att prognoserna kan göras på ett bättre sätt 

(Michaely & Womach 1999, s. 656) (aktiespararna, 2007). Eftersom de har tillgång till mer 

information är analytikernas rekommendationer mer korrekta än de med mindre kunskap 

(Michaely & Womach 1999, s. 683-684). Dem förväntas kunna göra korrekta 

prognostiseringar om framtiden då kundernas efterfrågan på prognoser är stor 

(aktiespararna.se).  

 

 

 

 



- 15 - 
 

4.2 Kassaflödesanalysen och kassaflödesprognoser 
 

Som nämnts tidigare i studien är kassaflödesanalysen ett viktigt mätbart verktyg vid värdering 

av företag som hjälper investerare att prognostisera framtida kassaflöden (Sundgren, Nilsson 

& Nilsson, 2013. s.303). Prognoser på kassaflödet innehåller oftast samma poster som 

företagens kassaflödesanalyser. Posterna i kassaflödesanalyser kan variera och det är också 

anledningen till att kassaflödesprognoser ser olika ut.  Man delar in kassaflödesanalysen i tre 

kategorier:  

- Löpande verksamheten  

- Investeringsverksamheten 

- Finansieringsverksamheten  

Det löpande kassaflödet rapporterar främst företagets intäktsgenererande verksamhet och 

andra verksamheter som inte innehåller information om investerings- och 

finansieringskassaflöden. I denna studie koncentreras forskningen på löpande kassaflödet. 

Men i många fall gör analytiker även prognoser på investerings-samt 

finansieringsverksamheten (Call et al, 2013). Investeringsverksamheten rapporterar förvärv 

och avyttring av anläggningstillgångar (IAS 7, 2016, p.6) och löpande investeringar i 

materiella anläggningstillgångar så som maskiner och inventarier samt immateriella 

anläggningstillgångar (Elekta, 2014). Finansieringsverksamheten innehåller åtgärder som 

skapar förändringar kring storleken och sammansättningen av eget kapital och upplåning 

inom företaget (IAS 7, 2016, p.6) och hjälper användare att bedöma omfattningen av 

kreditgivarnas anspråk på framtida kassaflöden (Artsberg, 2005). I bilaga 2 visas exempel på 

en kassaflödesprognos och vilka poster som analytiker kan inkludera i kassaflödesprognoser. 

Rörelseresultat, betald skatt och av- och nedskrivningar samt förändringar i rörelsekapital och 

andra justeringar är poster som finns med under den löpande verksamheten i analytikernas 

kassaflödesanalyser och således även i kassaflödesprognoser. Rörelseresultat eller 

earningsbeforeinterest and taxes  (EBIT)är en post som mäter ett företags vinst innan skatt 

och ränta bokförs (foretagsvardering, 2008). EBITA är ett mått som visar ett företags 

rörelseresultat innan posterna räntor, skatt samt av- och nedskrivningar bokförs 

(foretagsvardering, 2008). Earningsbeforeinterest, taxes, depreciation and amortization 

(EBITDA) är en post som mäster ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, 

nedskrivningar/avskrivningar (foretagsvardering, 2008). Kassaflödesanalysen samt 
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kassaflödesprognoser börjar ofta med EBIT, EBITA eller EBITDA och därefter görs 

nödvändiga justeringar. 

Betald skatt, benämns också som inkomstskatt, och finns med i löpande verksamhet i 

kassaflödesanalysen vilken består av bland annat uppskjuten skatt (Sundgren, Nilsson & 

Nilsson 2013 s.315-316). Av- och nedskrivningar redovisas tillsammans för den löpande 

verksamheten. Med en avskrivning avses att man fördelar kostnaderna för en tillgång under 

tillgångens ekonomiska livslängd (Sundgren, Nilsson &Nilsson 2013 s.83).Nedskrivningar på 

tillgångar görs när en tillgångs återvinningsvärde är lägre än det redovisade värdet (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson 2013, s. 39). Andra justeringar som kan finnas med i löpande 

verksamheten i kassaflödesanalysen och därmed även inkluderas i kassaflödesprognoser är 

också finansnetto (bilaga 2), realisationsvinsteller förlust samt avsättningar och upplösning av 

reserver. Finansnetto består av finansiella intäkter och kostnader som består bland annat av 

ränteintäkter och räntekostnader (Elekta, 2014). Realisationsvinst/förlust är skillnaden mellan 

priset vid köp av tillgångar eller värdepapper och försäljningssumman. Realisationsvinst är 

alltså vinst som en försäljning genererar (Johansson, Johansson & Pautsch 2001 s. 94). 

Avsättningar är förpliktelse som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår 

och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men där beloppet och 

tidpunkten inte är känt. Sådana avsättningar kan exempelvis göras för förväntade 

kundförluster eller avsättningar för pensioner och framtida viteutbetalning (Sundgren, Nilsson 

& Nilsson 2013 s.251) (Gröjer 2009 s. 89). 

CapitalExpenses (CAPEX)(se bilaga 2) är också en post som inkluderas i 

kassaflödesprognoser men denna post kopplas till investeringsverksamheten. Löpande 

investeringar vilket också kallas CAPEX innehåller utgifter för nya investeringar eller ny 

utveckling. Det kan vara om företaget köpt in nya maskiner, "investeringar i 

anläggningstillgångar" eller "anläggningskostnader", men kan alltså även gälla kostnader för 

utveckling av tjänster (foretagsvardering, 2008). 
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4.3 Periodiserad redovisning 
 

Periodiserad redovisning utgör ofta grunden för dem flesta bokföringssystem (Kang, 2005). 

Accounting Standard Board har påpekat att periodiserad redovisning ger relevant information 

om företagens förmåga att generera fortsatt kassaflöde och är också överlägset den 

begränsade information man får utifrån in-och utbetalningar. Finansiella rapporter upprättade 

på bokföringsmässiga grunder (periodiserad redovisning) tillhandahåller information om 

inträffade transaktioner som involverade in-och utbetalningar men också information om 

framtida åtaganden som inbetalningar eller framtida utbetalningar, vilket är en användbar 

information för ekonomiska beslut (Elliott and Elliott, 2007 ur Chong, 2012). 

Periodiserad redovisning innebär att man bokför allt som med stor säkerhet kommer att 

medföra in- och utbetalningar. Det är en metod som innebär att intäkter och kostnader 

redovisas för ett år även om inbetalningen eller utbetalningen inträffar en annan period. De 

redovisade ekonomiska transaktioner är uppdelade i olika perioder där alla aktiviteter inte 

nödvändigtvis inträffat samma period som kassaflödet från dessa transaktioner (Chong, 2012). 

Verksamhetens resultat påverkas när en resurs förbrukas eller när en prestation utförts. Där 

resursförbrukningen medför en kostnad medan en utförd prestation medför en intäkt 

(Bengtsson, 2011 ). 

Periodiseringsproblem uppstår som en konsekvens av periodiserad redovisning. 

Periodiseringsproblem innebär att varor som är köpta under året säljs under nästkommande år 

eller betalningar som avser nästkommande år samt intäkter och kostnader som inte blivit 

betalda vid årets utgång redovisas. Kundfordringar och leverantörsskulder är exempel på 

sådana händelser. Även om ett företag har ett bra resultat så behöver det inte betyda att 

företaget har mycket pengar. Det finns exempel på företag som redovisat goda resultat men 

som ändå gått i konkurs. Periodiserad redovisning kan därför medföra konsekvenser för 

tolkningen av balans- och resultaträkningen (Bengtsson, 2011). Däremot eliminerar 

periodiserad redovisning tidsmässiga matchningsproblem för in- och utbetalningsredovisning 

(Chong, 2012) 

Summan av alla in-och utbetalningar över ett företags hela livslängd motsvarar ett företags 

värde. Pengar är en komponent i kassaflödesredovisning samtidigt som periodiseringarna i 

resultaträkningen är en prognos över framtida in- och utflöde an pengar. Flöden av pengar och 

periodiseringar kommer at överensstämma på längre sikt, men på kort sikt kan skillnaderna 
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mellan vinster och kassaflöden vara stora. Därför är den periodiserade resultaträkningen 

viktig som en prognostisering av kassaflödet (Bengtsson, 2012). Den periodiserade 

redovisningen ses därför som en budget eller kalkyl och anses vara framåtriktad (Bengtsson, 

2011).  

Om resultatet skulle vara opåverkat av periodiseringar så skulle resultatet vara lika med  

förändringen av likvida medel under en angiven period. I överrensstämmelse med det 

ovannämnda ser man kassaflödesanalysens uppgift, alltså att omvandla bokföring enligt 

bokföringsmässiga grunder (periodisering) till en bokföring som ser ut som kontantmetoden 

där man ser företaget in- och utbetalningar. Kassaflödesanalysen bygger på att 

kontantredovisning har ett informationsvärde för användare (Bengtsson, 2011). 

Kassabaserad redovisning presenterar intäkter och kostnader som realiseras under den 

redovisade räkenskapsperioden. I detta avseende skiljer sig kassabaserad redovisning från 

periodiserad redovisning. Kassabaserad redovisning redovisar alltså bara verkliga kassaflöden 

och tar inte med uppskattade, osäkra, framtida kassaflöden (Chong, 2012).   

Denna metod innehåller färre antaganden om framtida in- och utbetalningar och de redovisade 

transaktionerna kan kontrolleras. Beslutsfattare, media, kreditgivare samt allmänheten i stort 

har ofta svårt att förstå den periodiserade informationen i finansiella rapporter (Athukorala 

and Reid 2003 ur Chong). Kassabaserad information är generellt lättare att förstå för ovana 

användare än den periodiserade informationen (Chong, 2012).  

Grundtanken i periodiserad redovisning är att den ger ett mer aktuellt och relevant 

resultatmått än kassaflöden genom att ge en matchning av intäkter och kostnader, något som 

kassabaserad redovisning inte ger. Periodiserad redovisning minskar osäkerheten om framtida 

vinster och investerare anses kunna bedöma fasta värden och rörelseprestanda bättre än med 

hjälp av det löpande kassaflödet.  Enligt detta scenario kan periodiseringar minska 

osäkerheten om framtida intäkter och gör att investerarnas förväntan om framtida resultat och 

rörelseprestanda blir mer exakt och konsekvent (Kang, 2005). 

Det finns ett samspel mellan ett företags balans- och resultaträkning och kassaflödesanalysen 

(Bengtsson, 2012). Kassaflödesanalysen blir inte till större värde för framtidsbedömningar 

och som beslutsunderlag om den används enskilt, den bör istället användas över längre 

tidsperioder. Däremot kan kassaflödesanalysen användas som kontroll av den periodiserade 

redovisningen och dess historiska relevans och blir då ett värdefullt komplement till 
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periodiserade redovisningen. ”Kassaflödet i den löpande verksamheten” är den del i 

kassflödesanalysen som beskriver vilka kontanter som passerat resultaträkningen. 

En viktig aspekt som Bengtsson (2012) tar upp är vinstbegreppets betydelse som är centralt 

för relationen till aktiemarknaden. Bengtsson (2012) skriver att det saknar någon betydelse 

om vinster är korrekt beräknade eller inte, eftersom att vad som är rätt eller fel inte kan 

bedömas på kort sikt. Aktiekursen är ett resultat av aktiemarknadens uppfattning av företagets 

värde. I detta avseende avspeglar aktiekursen företagets redovisning. Företagets redovisning 

är trovärdig inför marknaden om marknadens uppfattning står i överrensstämmelse med 

företagets redovisning. Värdering av ett företag innebär bedömningar av framtida kassaflöden 

vilka på lång sikt då kan avgöra om vinstbegreppen varit korrekta. Över en längre tidsperiod 

kommer därför trovärdigheten kunna bedömas utifrån de pengar som genereras över 

resultaträkningen (cash flow from operations). Kassaflödesrapportering är alltså ett instrument 

att kontrollera det redovisade resultatet (Bengtsson,2012). 

Majoriteten av redovisningsforskare och andra debattörer anser att resultatbegreppet är mer 

användbart och att det finns en större korrelation mellan dagens redovisade periodiserade 

resultat och företagets framtida kassaflöden (Artsberg, 2005. sid 332). Det är framförallt 

framtida kassaflöden som är intressant för kreditgivare och placerare. Kunskapen om de 

förväntade framtida kassaflödena sätter dagens marknadspris på företagets aktier (Artsberg, 

2005. sid 332). 
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5.Metod 
 

_________________________________________________________________________________ 

Nedanför presenteras studiens arbetsgång, metodval samt urval följt av datainsamling, 

datorbearbetning samt metoddiskussion.  

_________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Studiens arbetsgång & metodval 
 

En forskare måste först veta vad som ska undersökas innan denne bestämmer sig för hur detta 

ska göras och med vilken metod. Metodvalet ska således utgå från syftet med studien (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

Genom att utgå från tidigare vetenskapliga studier kring ämnet samt teori formulerades 

uppsatsens frågeställning samt syfte. Syftet i denna studie är att analysera vilka 

periodiseringar analytiker använder i kassaflödesprognoserna och om den informationen ger 

ett underlag för investerarna. Vidare är syftet att diskutera om informationsinnehållet i 

kassaflödesprognoserna minskar informationsasymmetrin på kapitalmarknaden.  

 

5.2 Studiens forskningsmetod 
 

Studien har ett deskriptivt undersökningssätt och bygger på en deduktiv metod. Deskriptiv 

forskning ger fakta och en detaljerad beskrivning av en företeelse (Ruane, 2006) vilket i 

denna studie har skett genom att den empiriska datainsamlingen beskriver och visar hur det 

undersökta ämnet ser uti Sverige. Den deskriptiva utgångspunkten har även valts för att det i 

studien ska beskrivas och analyseras om kassaflödesprognoser möjligtvis kan påverka 

informationsasymmetrin på kapitalmarknader. Studiens teori ska diskuteras utifrån empiri 

med en deskriptiv utgångspunkt. Deduktiv metod innebär att man tolkar konkreta upplevelser 

utifrån en fast förståelseram. Deduktion är en slutledning där slutsatsen följer ur gjorda 

förutsättningar (Andersen, 1994). Tidigare studier är förståelseramen i denna studie och 

genom att utgå från dessa ska empirin antingen stödja eller motsäga tidigare studier. Studien 

utgår således från en teori till empiri där det observerade resultatet ska jämföras med det 
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förväntade. För att undersöka informationen analytiker använder i deras kassaflödesprognoser 

och på så sätt besvara studiens syfte användes webbaserade enkäter som forskningsmetod i 

denna studie. Denna metod ansågs lämpligast eftersom att informationen som krävs för 

studien är relativt okomplicerad och det föreligger inte något behov om interaktion med 

respondenterna. Den är också lämplig då respondenterna förväntas vara i stånd att läsa och 

förstå frågorna med tanke på deras yrke samt att det sociala klimatet anses vara tillräckligt 

öppet för att erhålla fullständiga och ärliga svar, vilka är några kriterier för att enkäter ska 

anses lämpligt att använda som metod (Denscombe, 2016). Fördelarna med att använda 

enkäter som forskningsmetod är att tillhandahållandet av frågorna är standardiserat, vilket 

innebär att alla respondenter får samma frågor. Risken med att respondenterna påverkas av 

interpersonella faktorer minimeras. Frågeformulär automatiserar inmatningsprocessen och 

tillför i detta avseende korrekt data då man undviker att den mänskliga faktorn tillför datafel 

genom fel inmatning av data eller liknande. Respondenterna får även en möjlighet att själva 

välja var och när de vill fylla i frågeformuläret (Denscombe, 2016). 

En metod kan även vara kvalitativ eller kvantitativ. Skillnaden mellan dessa är att kvantitativ 

metod innebär en högre grad av standardisering än den kvalitativa samt satt den kvantitativa 

metoden präglas av en större kontroll från forskarens sida. I den kvantitativa metoden är målet 

att kunna generalisera resultatet och därför spelar statistiska metoder en central roll i analysen 

av kvantitativ information. Kvalitativa metoder däremot kännetecknas av en närhet till 

informationsskällan och är inte inriktad på att pröva informationens generella giltighet, det 

centrala är istället att få en djupare förståelse av problemet som studeras (Holme & Solvang, 

1997). Frågeformuläret är dels standardiserat med fasta svarsalternativ men vissa 

svarsalternativ hölls öppna där respondenterna hade utrymme att uttrycka sina svar i text. 

Empirin presenteras i diagram, för att ge en bättre överblick av resultatet, men i studien görs 

ingen kvantitativ statistisk analys eller sambandsmätning. De ovannämnda förutsättningar 

samt de deskriptiva undersökningssätt i kombinationen med ett icke-slumpmässigt urval, 

vilket beskrivs i nästa avsnitt, gör att studien har inslag av både kvalitativ och kvantitativ 

metod men där vikten ligger huvudsakligen på en småskalig kvalitativ ansats.   
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5.3 Urval 
 

Denna studie bygger på ett icke-sannolikhetsurval där ett subjektivt urval av respondenter har 

genomförts. Således är inte urvalet i denna studie representativt eller generaliserbart för hela 

populationen. Eftersom att det inte finns en källa att tillgå med alla analytiker i Sverige så fick 

potentiella arbetsplatser kontaktas. De arbetsplatser som kontaktades bestod av 

investmentbanker samt investmentbolag (bilaga 1) sammanlagt 30 stycken bolag. Storleken 

på populationen är inte känd och vi fick ej kontakt till alla analytiker på respektive kontaktad 

arbetsplats vilket innebär att alla i populationen inte hade lika stor chans att delta i 

frågeformuläret.  Populationen valdes utifrån två kriterier (Denscombe, 2016) vilka var 

relevans, alltså att respondenten skulle utöva yrket analytiker samt kunskap, vilket menas med 

att analytikerna tillhandahåller kassaflödesprognoser. Med en urvalsgrupp bestående av 

ovanstående är således är urvalet explorativt. Ett explorativt urval används ofta i småskalig 

forskning och förknippas med kvalitativ data. Ett explorativt urval kan användas för att 

undersöka relativt outforskade ämnen där poängen är att generera insikter och information 

eller för att erhålla mer extrema eller ovanliga exempel som kan belysa det man studerar   

(Denscombe, 2016).Studiens syfte är att få en överblick över informationen som 

kassaflödesprognoser tillhandahåller och att med hjälp av tidigare studier kunna bedöma om 

kassaflödesprognoser kan anses minska informationsasymmetrin mellan företag och 

investerare. Några samband ska inte mätas i denna studie och således anses ett explorativt, 

icke- sannolikhetsurval tillfredställande (Denscombe, 2016). Genom att kontakta utvalda 

bolag med hjälp av telefon eller mejl som verktyg erhöll vi e-postadresser till 118 

aktieanalytiker.  
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5.3.1 Bortfallsanalys 

 

Enkäterna genomfördes på sammanlagt 118 respondenter och genererade sammanlagt 26 

fullständiga svar. Bortfallet i studien är 77,9 %. Efter att enkäterna skickades ut var det sju 

stycken mejladresser som ”studsade” vilket betyder att dessa var felaktiga eller att de ej 

fungerade och dessa räknades därför med i bortfallet. Bortfallet består också av personer som 

valt att inte svara på enkäten samt en respondent vars svar inte kunde inkluderas i resultatet. 

Frågeformulärets utformning gjorde att respondenterna var tvungna att svara på alla frågor för 

att svaren skulle skickas in. Denna åtgärd användes för att förhindra ett bortfall av 

ofullständiga enkäter. Däremot märktes det efter studien att detta ledde i sin tur till ett annat 

problem. Då en av respondenterna inte svarade att denne använder förändringar i 

rörelsekapital i fråga nummer 2, men svarade på nästkommande fråga att förändringar i 

rörelsekapital delas upp. Såldes ansågs detta frågeformulär inte vara trovärdigt och valdes att 

exkluderas från resultatet.  

Bortfallet i studien anses vara stort. En låg svarsfrekvens är vanlig för enkäter där en 

svarsfrekvens på 70 procent anses som normen. I de fall svaren i en enkät utgörs av en 

minoritet uppfattas detta som ett tecken på skevhet i svaren, vilket undergräver 

generaliserbarheten (Ruane 2006).  

En låg svarsfrekvens påverkar studiens resultat. Eftersom ett mindre antal respondenter 

besvarat frågeformuläret har det lett till ett stort bortfall, som i sin tur leder till att resultatet i 

studien inte blir lika tillförlitlig och trovärdig som vid en större svarsfrekvens. Ofta leder en 

större svarsfrekvens till ett annat resultat jämfört med en låg svarsfrekvens. Men eftersom de 

valda respondenterna är finans- och aktieanalytiker (analytiker) som dagligen arbetar med 

periodiseringar och har kunskap kring kassaflödesprognoser anses resultatet som tillförlitligt. 

Detta eftersom respondenterna hade liknande svar när de besvarade frågeformuläret vilket gör 

att man inte hade fått ett annat resultat vid en ökad svarsfrekvens, utan det hade snarare styrkt 

studiens resultat om svarsfrekvens var högre.  
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5.4 Datainsamling 
 

5.4.1 Primärdata 

 

Primärdata i studien samlades in genom enkäter. Frågeformuläret (bilaga 3) innehöll sju 

stycken frågor med fasta samt öppna svarsalternativ. De fasta frågorna hade ett eller flera 

svarsalternativ som respondenterna kunde markera. De öppna frågorna besvarades i en 

textruta. Genom programvaran SurveyMonkey konstruerades frågorna och svaren, som sedan 

skickades ut till respondenternas e-post med hjälp av programvaran. Enkäterna skickades ut 6 

februari 2017 och påminnelse skickades ut 9 februari samt 13 februari 2017.  Varje e-post 

meddelande innehöll en kort introduktion till undersökningen, instruktioner till respondenten 

samt information om frågeformulärets längd och garanti om respondentens anonymitet (bilaga 

4).  Dessa delar anses utgöra god praxis när det gäller frågeformulär i forskningssammanhang 

(Denscombe, 2016). Samtliga frågor hade ett svarskrav vilket innebar att respondenten inte 

kunde avsluta frågeformuläret om denne hade glömt att besvara en eller flera frågor. Detta 

användes för att minska bortfallet i form av ofullständiga svar.  

Vid enkäter är studiens resultat beroende av respondenternas delaktighet. För att undvika ett 

alltför omfattande bortfall är det viktigt att frågeformuläret är välstrukturerat och inte alltför 

omfattande (Holme &Solvang, 1997).  För att få en hög svarsfrekvens och på goda grunder 

kunna anta att svaren är ärliga och träffsäkra tog vi särskild hänsyn till frågeformulärets 

känslighet och utformning, vilka är två saker att ta hänsyn till vid frågeformulär (Denscombe, 

2009). Ämnets känslighet syftar på personliga eller känsliga frågor som respondenter kan 

undvika att svara på. Eftersom att kassaflödesprognoser inte är allmänt tillgängliga kunde det 

föreligga en känslighet i att fråga analytiker om dess innehåll. För att minimera ett bortfall 

informerades respondenterna i samma mejl som frågeformuläret om att inga siffror efterfrågas 

i studien. Frågorna formulerades även utifrån information som baseras på löpande kassaflödet 

och ansågs inte vara känslig med tanke på att metod, vilken analytiker använder när de 

konstruerar kassaflödesprognoser, inte efterfrågas utan endast poster som analytiker 

inkluderar i prognoser. Frågeformulärets utformning med fasta svarsalternativ och tre 

kommentarsfält samt antalet frågor gjorde det både snabbt och enkelt att svara på. I 

genomsnitt tog frågeformuläret 3,64 min att besvara vilket anses vara relativt kort tid. Tiden 

för den respondent som tog kortast tid på sig var den som tog längst tid att svara på formuläret 

var 1.08 min respektive 15.37 min. 
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5.4.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata består av vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studiens 

problematisering. Vetenskapliga artiklar kring ämnet användes också för att kunna koppla 

studiens syfte och resultat till tidigare studier. Vetenskapliga artiklar samlades in genom 

sökmotorn Google Scholar samt Södertörns Högskolas databas SöderScholar. Nyckelorden 

som användes vid sökning var cash flowforecast, accruals, analyst & information asymmetry 

separat och tillsammans. Litteratur användes också till stor del, främst i studiens referensram. 

Böcker lånades på Södertörns Högskolebibliotek samt från Stockholms Stadsbibliotek.  För 

att få en djupare inblick i kassaflödesprognosernas utformning studerades några rapporter 

innehållande kassaflödesprognoser, från tidigare perioder, upprättade av Handelsbanken ( se 

bilaga 2) som fanns tillgängliga via sökmotorn Google.  Tanken var att få en bättre förståelse 

för hur kassaflödesprognoser är uppbyggda och vilka poster de innehåller. Det underlättade 

utformningen av frågorna i frågeformuläret och förståelsen av vilka poster som kan vara 

viktiga. En årsredovisning användes också i studien (Elekta , 2014) för  att få en överblick av 

vad de olika posterna för löpande verksamhet i kassaflödesanalysen kan bestå av. 

 

5.5 Bearbetning av data 

 
Insamlad primärdata har bearbetats och analyserats för att kunna jämföras motsekundärdata i 

form av tidigare vetenskapliga studier samt teorin om informationsasymmetri. För att ge en 

tydligare bild av insamlad data från de fasta svarsalternativen samt för att underlätta 

avläsningen av svaren skapas diagram vilka presenteras under empirin. Eftersom att 

omfattningen av de öppna svaren i frågeformuläret inte var särskilt omfattande analyserades 

alla dessa svar genom en enklare textanalys. Empirin lästes och analyserades noggrant 

slutligen sorterades texten för att sedan presenteras i tabell samt diagram.  
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5.6 Metoddiskussion 

 

5.6.1 Reliabilitet & validitet 

 

Reliabiliteten syftar till undersökningens data, vilken data som används, insamlingssättet och 

hur de bearbetas (Tufte & Johansson,2013) samt forskningsresultatens tillförlitlighet och om 

ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale& Brinkmann, 

2009, sid 263).  

Reliabilitetens styrka går att mäta genom upprepade studier på samma grupp. Om resultatet 

blir detsamma betyder det en hög reliabilitet i studien. Ett annat sätt att mäta reliabiliteten på 

är om flera forskare kommer fram till samma resultat vilket, även det, betyder att reliabiliteten 

är hög (Tufte & Johansson2013, sid 28) (Tufte & Johansson,2013). Forskarens uppgift är att 

göra så små fel som möjligt för att begränsa påverkan på reliabiliteten, det går dock inte att 

undvika fel under insamling och bearbetning av information helt och hållet (Holme 

&Solvang, 1997). Studien grundar sig på ett icke-sannolikhetsurval och det blir därför svårt 

att generalisera resultatet till hela populationen vid ett senare tillfälle där man slumpmässigt 

kan välja andra respondenter och erhålla andra svar. Däremot arbetar respondenterna inom 

samma yrke där kassaflödesprognoser inte kan göras på särskilt många andra sätt än de som 

empirin visar. Då empirin visar att majoriteten av analytikerna i urvalet utformar 

kassaflödesprognoser för löpande verksamhet på ett liknande sätt, är det möjligt att liknande 

svar erhålls vid upprepade undersökningar. Frågorna som ställdes utgick från vilken 

information respondenterna använder i kassaflödesprognoser. Sådan information lär inte 

påverkas eller förändras. Genom svaren kan man även se likheter med resultat i tidigare 

studier, vilket i sin tur höjer reliabilitet i studien. 

Med validitet menas att frågan ska mäta det som den är avsedd att mäta (Trost, 2010. sid 133). 

Validitet menas med giltighet, riktighet och styrkan i ett yttrande. Validitet gäller om en 

metod undersöker vad den påstås undersöka och den utsträckning som observationer 

verkligen speglar de fenomen eller variabel som intresserar oss. I den mening kan valid, 

kvalitativ forskning leda till valid vetenskaplig forskning (Kvale & Brinkmann, 2009. sid 

264). Validiteten i denna studie kan motiveras utifrån att studiens angreppssätt och frågornas 

utformning anpassas utefter studiens frågeställning och syfte så att en så representativ 

information som möjligt ska kunna presenteras som empiri. I studien utgick vi ifrån tidigare 
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forskning kring detta ämne. Meningen var att, utifrån svar om hur respondenterna använder 

information i kassaflödesprognoser kunna jämföra empirin med hjälp av tidigare forskning 

och referensram. Många likheter kan urskiljas mellan denna studie och tidigare forskning 

vilket visar på att frågorna och svaren mäter det som anses viktigt för studien och därmed 

ökar validiteten i denna studie. 

Trovärdigheten utgör ett av de största problemen i forskning. Man måste kunna visa att 

forskningsresultat, data och analyser är trovärdiga. Det innebär att man måste kunna visa eller 

göra det trovärdigt att insamlad data är insamlat på ett seriöst och relevant sätt för den aktuella 

problemställningen. Om det inte förekommer någon reflektion med koppling till 

datainsamlingen och rapporteringen av resultatet så finns det skäl att ifrågasätta 

trovärdigheten (Trost, 2010. sid 133) Metod delen i denna studie syftar till att beskriva hur 

datainsamlingen har gått till för att öka trovärdigheten och för att utomstående ska kunna sätta 

sig in i hur studien har gått till. Insamlad data ska analyseras utifrån tidigare vetenskapliga 

studier inom ämnet samt ställas mot en referensram som har sin utgångspunkt 

informationsasymmetri för att data inte endast ska lämnas åt grundlös spekulation och för att 

trovärdigheten skall kunna styrkas ytterligare. 
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6. Empiri 
 

__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs insamlad data. Resultatet presenteras i form av en 

kortare sammanställning av de öppna svarsalternativen i tabell och diagram samt de fasta 

svarsalternativen som framgår i form av diagram. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

                Figur 1. 

På fråga 1 ”Vilken är din befattning” svarade 11 respondenter att de arbetar som analytiker, 

resterande 15 respondenter svarade att de arbetar som aktieanalytiker. 
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Figur 2. 

Diagrammet visar svaren på fråga nr 2. Majoriteten av respondenterna, 16 personer (61,5%), 

svarade att de använder alla fyra kategorier av poster vilka var förändringar i rörelsekapital, 

av- och nedskrivningar, betald skatt samt andra justeringar. 7 personer (27%) svarade att de 

använder förändringar i rörelsekapital, av- och nedskrivningar samt betald skatt. 2 personer 

(7,6%) använder förändringar i rörelsekapital samt av- och nedskrivningar.  Endast en person 

(4%) använder posterna betald skatt och förändringar i rörelsekapital.  

I diagrammet ser vi även att samtliga respondenter (100%) svarade att de använder posterna 

förändringar i rörelsekapital i sin kassaflödesprognos. 25 av 26 personer (96%) använder även 

av- och nedskrivningar. 24 utav 26 personer (92%) använder posten betald skatt. 16 utav 26 

personer (61,5%) använder även andra justeringar i sin kassaflödesprognos, vilka justeringar 

som svaren innehöll visas under figur 3, nedanför.  
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Andra justeringar  Antal personer  

EBITA 2 

Avsättningar 1 

Upplösen av reserver 2 

Finansnetto 5 

  

Förvärv /avyttringar 2 

Orealiserade värdeförändringar  1 

Reavinst/reaförlust 1 

CAPEX 9 

  

Återköp av aktier  1 

Nyupptagna lån eller dylikt  1 

Lösen av personaloptioner 1 

Figur 3.  

Under svarsalternativet i fråga nr 2, "andra justeringar" kunde respondenterna själva skriva in 

vilka justeringar som inkluderas i kassaflödesprognoserna i en textruta. Tabellen ovan 

presenterar deras svar. 
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Figur 4. 

Diagrammet presenterar svaren på fråga nr 3. Diagrammet visar att majoriteten av 

respondenterna, 13 personer (50%), svarade att de presenterar förändringar i rörelsekapitalet 

tillsammans i kassaflödesprognoserna. 5 av respondenter (19%) svarade att förändringar i 

rörelsekapitalet delas upp medan 8 respondenter  (31%) svarade att förändringar i 

rörelsekapitalet delas upp eller presenteras tillsammans beroende på bolag. Eftersom att 

samtliga respondenter använde förändringar i rörelsekapitalet var svarsfrekvensen för 

svarsalternativet ”använder inte förändringar i rörelsekapitalet” 0.  
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Figur 5. 

Diagrammet presenterar svaren på fråga nr 4, där 9 respondenter (34,6%) svarar att de gör 

kassaflödesprognoser för 3 år framåt. Ytterligare 9 personer (34,6%) svarar att 

kassaflödesprognoserna görs för 10 år framåt. 5 respondenter (19,2%) svarar att de gör 

kassaflödesprognoserna 5 år framåt och resterande 3 respondenter (11,6%) gör 

kassaflödesprognoser för 20 år eller mer.  
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Figur 6.  

I det här diagrammet presenteras svaren på fråga nr 5.  Inga av respondenterna valde 

svarsalternativet ”alltid” medan det är 12 respondenter (46,1%) som svarar att 

kassaflödesprognoserna faller in mycket ofta och 11 respondenter (42,4%) svarar att 

kassaflödesprognoserna faller in sällan. 3 respondenter (11,5%) svarade att 

kassaflödesprognoserna aldrig faller in. 
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Figur 7.  

Diagrammet presenterar svar på fråga nr 6. Majoriteten av respondenterna (88,5%), 23 

personer, svarade att de både använder information från årsredovisningar samt att de 

kontaktar företag för information när de gör kassaflödesprognoser. 2 respondenter (7,6%) 

svarade att de endast kontaktar företag för information medan endast 1 person (3,9%) svarade 

att den endast använder information från finansiella rapporter när de gör 

kassaflödesprognoser. 
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Figur 8. 

Detta diagram presenterar svar på fråga nr 7. Utav 26 respondenter svarade 23 (88,5%) att de 

anser att kassaflödesprognoser hjälper investerare att bedöma resultatets kvalité. Endast 3 

personer (11,5%) svarade att de anser att kassaflödesprognoser inte hjälper investerare att 

bedöma resultatets kvalité. 
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7. Analys 
________________________________________________________________________________ 

Nedan analyseras studiens empiriska resultat utifrån tidigare studier, referensram samt teori. 

Studiens frågeställningar ligger till grund för analysen.  

_________________________________________________________________________________  

 

7.1 Innehåller kassaflödesprognoser användbar information om periodiseringar? 
 

Den här studiens syfte är att analysera och beskriva informationen som används i 

kassaflödesprognoser, specifikt ifall periodiseringar används, som bidrar med användbar 

information till investerare. Användbar information i denna mening är tillräcklig information 

om periodiseringar som hjälper investerare att bedöma hur stor del av resultatet som består av 

periodiseringar och därmed resultatets kvalité. En användbar information som hjälper 

investerare att bedöma resultatets kvalité är till nytta för en korrekt företagsvärdering. 

Periodiseringar hjälper även att prognostisera framtida kassaflöden. För att investerare ska 

kunna göra en korrekt företagsvärdering och prognostisera kassaflöden, påpekar Call et al 

(2013) i sin studie att det krävs att kassaflödesprognoser innehåller framförallt information 

om periodiseringar från förändring i kundfordringar, förändring av lager, förändring av 

leverantörsskulder, samt andra justeringar tillsammans. 

Samtliga respondenter i studien inkluderar förändringar i rörelsekapital i deras 

kassaflödesprognoser. Dessutom använder 61,5 % av respondenterna förändringar i 

rörelsekapital tillsammans med posterna av- och nedskrivningar, betald skatt och andra 

justeringar. Dessa poster ska inkluderas i en kassaflödesprognos för att bidra med användbar 

information om periodiseringar samt för att det för investerare ska vara möjligt att förstå 

resultatets periodiserade del bättre och bedöma resultatets kvalité vilket stämmer överens med 

Call et al (2013) studie. Kassaflödesprognoser som innehåller denna information innehåller 

således en prognos på periodiseringar vilket berördes av Monharam (2014) forskning och 

risken att investerare missbedömer resultatet minskar därmed vilket även gör att över- eller 

undervärderingar av företagen minskar. Radhakrishnan (2014) beskrev i sin forskning att när 

sådan information inkluderas i kassaflödesprognoser har investerare även en möjlighet att 

mäta kontinuiteten i nuvarande periodens periodiseringar och bedöma vilken effekt denna har 

på framtida kassaflöden.  
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En viktig aspekt är att ingen av respondenterna använde endast av- och nedskrivningar i deras 

kassaflödesprognoser. Givoly et al (2009) visade att detta var ett problem som beskrevs i 

deras studie och att analytikernas kassaflödesprognoser därmed förblev en enkel förlängning 

av vinstprognoser vilka i sin tur inte gav investerare någon större hjälp i att bedöma den 

periodiserade delen av resultatet. Detta problem föreligger inte i kassaflödesprognoser enligt 

denna studie. 

Barth et al (2001) studie visade att framtida kassaflöden är lättare att förutse när resultatets 

periodiserade komponenter delas upp. En ökning i kundfordringar samt varulager och en 

minskning i leverantörsskulder är förknippade med högre framtida kassaflöden vilka då är 

lättare att se när förändringar i rörelsekapitalet är uppdelad i dessa komponenter. 

Avskrivningar är också förknippade med högre framtida kassaflöden. Hälften av analytikerna  

(50%) svarade att förändringar av rörelsekapital presenteras tillsammans medan 19% svarade 

att förändringar i rörelsekapital delas upp. Resterande 31% svarade att förändringar i 

rörelsekapital delas upp beroende på bolag. Det betyder att investerare i de flesta fall erhåller 

en kassaflödesprognos med förändringar i rörelsekapital som presenteras tillsammans. Detta 

kan vi även se i kassaflödesprognoserna från Handelsbanken (bilaga 2). Det kan således bli 

svårt för investerare att bedöma hur stor påverkan en specifik förändring i rörelsekapitalet har 

på kassaflödet. Det kan ha en inverkan på hur bra investerare kan bedöma vilken del av det 

periodiserade rörelsekapitalet som har en störst påverkan på nuvarande samt framtida 

kassaflödet.   

Analytiker bidrar med ytterligare användbar information när de inkluderar justeringar i sina 

kassaflödesprognoser. Betald skatt är en justering som 92% av analytikerna besvarade att de 

använder i sina kassaflödesprognoser. I studien besvarade även 61,5% ( 16 personer) av 

analytikerna att de använder andra justeringar. Av dem analytiker som svarade att de 

använder justeringar, och som kan kopplas till det löpande kassaflödet, var det 5 personer som 

använde sig av finansnetto,1 person som använde avsättningar och 2 personer som använde 

upplösning av reserver. Call et al (2013) visar i sin studie att 76,7 % av 

kassaflödesprognoserna detaljerat presenterade justeringar vilka bland annat var uppskjuten 

skatt samt aktiebaserad ersättning. I Handelsbankens kassaflödesprognoser (bilaga 2) kan man 

observera att analytiker kan presentera andra justeringar, utöver betald skatt, tillsammans 

vilket kan göra det svårt för investerare att observera vilka justeringar som ingår i denna post. 

Men likt Call et al (2013) studie är det en stor andel av analytiker som använder betald skatt, 

vilken bland annat består av uppskjuten skatt, och ger därmed information som enligt Call et 
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al (2013) studie anses användbar för investerare. Call et al (2013) preciserar inte vidare vilka 

andra justeringar som kan ingå i posten utöver uppskjuten skatt och aktiebaserad ersättning, 

men enligt Handelsbankens kassaflödesprognoser (bilaga 2) kan man observera att finansnetto 

är en post som ingår likaså. Posterna avsättningar samt upplösning av reserver, vilka också 

används av analytiker, kan även de vara kopplade till löpande kassaflödet och användas som 

en justering som inkluderas i kassaflödesanalyser och således i kassaflödesprognoser.  

Andra justeringar som analytiker använder är justeringar kopplade till 

investeringsverksamheten så som förvärv/avyttringar, orealiserade värdeförändringar, 

reavinst/reaförlust samt CAPEX och justeringar kopplade till finansieringsverksamheten så 

som återköp av aktier, nyupptagna lån samt inlösen av personaloptioner. Eftersom att 

respondenterna inkluderade dessa justeringar i sina svar, betyder det att de även gör prognoser 

på kassaflöden från investerings-samt finansieringsverksamheten vilket stämmer överens med 

Call et al ( 2013) studie och kassaflödesprognoserna innehåller tydliga prognoser av olika 

periodiseringar. En av respondenterna svarade att inlösen av personaloptioner inkluderas i 

kassaflödesprognosen. Dock är inlösen av personaloptioner en aktiebaserad ersättning, vilket 

av Call et al ( 2013) också inkluderas i justeringar för den löpande verksamheten. 

Resultatet visar således, likt Call et al (2013) studie att analytiker inkluderar viktig 

information om förändringar i rörelsekapital och andra periodiseringar utöver simpla 

justeringar av avskrivningar och nedskrivningar. Genom att analytiker använder andra 

periodiserade justeringar, gör de även en prognos för dessa i kassaflödesprognosen vilket är 

en värdefull information enligt Monharam (2014) och Radhakrishnan (2014) och vilken även 

minskar felvärdering av bolagen (accrualanomaly). 
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7.2 Hur påverkar informationen i kassaflödesprognoser informationsasymmetrin 

på kapitalmarknaden? 
 

Frankel & Li (2004) och Huang el al (2016) påpekar båda i sin studie att analytiker är 

framträdande informationsförmedlare och de har en viktig roll på kapitalmarknader, samt att  

informationen de tillför ger ett värde till olika deltagare på kapitalmarknaden. Marknaden 

reagerar på analytikernas kassaflödesprognoser när dessa släpps (Givoly and Lakonishok 

(1979) och Lys and Sohn (1990) ur Frankel& Li (2004) och en ökad informationsinhämtning 

leder till att informationsasymmetrin minskar. Frankel & Li (2004) nämner i sin studie att 

analytiker ökar spridningen av företagsspecifik information till marknadsaktörer, och när 

analytikernas aktivitet ökar kring bolag så minskar informationsasymmetrin mellan ledning 

och investerare.  

Genom att se för hur lång period framåt analytiker gör kassaflödesprognoser kan man se på 

hur lång sikt investerare kan ta del av sådan information. För prognoser som gjordes 3 år 

framåt var svarsfrekvensens 34,6 %, prognoserna 10 år framåt hade lika stor svarsfrekvens. 

19,2 % svarade att de gör prognoser för 5 år framåt och resterande, 11,6 % svarade att de gör 

kassaflödesprognoser för 20 år eller mer. Således varierar tiden för vilken 

kassaflödesprognoser görs. Amiram & Owens & Rozenbaum (2016) skriver i sin studie att 

investerare är olika bra på att utnyttja offentlig information, exempelvis finansiella rapporter, 

och osofistikerade investerare har inte samma förmåga att bearbeta information som 

sofistikerade. När ny information blir tillgänglig på marknaden kan den öka 

informationsasymmetrin om informationen är okänd av sofistikerade investerare, och minska 

informationsasymmetrin om informationen är ny för osofistikerade investerare och redan 

känd av sofistikerade investerare. I detta avseende kan kassaflödesprognoser för en längre tid 

framåt ge osofistikerade investerare, en vägledning för hur kassaflödet kommer att utvecklas i 

framtiden. Vidare kan detta innebära att kassaflödesprognoser minskar 

informationsasymmetrin för tiden de blir tillgängliga men även på längre sikt.  

Resultatet gällande korrekta kassaflödesprognoser stämmer inte överens med Call et al (2013) 

studie, där korrekta kassaflödesprognoser gjordes i mer än 70 %. Majoriteten av de svarande 

(46,1 %) i denna studie svarade att kassaflödesprognoserna slår in mycket ofta. Men denna 

svarsfrekvens följs av 42,4 % av respondenterna som svarade att kassaflödesprognoserna slår 

in mycket sällan. 11,5 % svarade att kassaflödesprognoserna aldrig slår in. Ingen av 

respondenterna svarade att kassaflödesprognoserna alltid slår in. På så sätt kan 
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kassaflödesprognosernas informationsinnehåll ifrågasättas. Däremot, med hänsyn till att 

kassaflödesprognoserna innehåller periodiseringar, som förändringar i rörelsekapital samt 

andra justeringar, så hjälper de investerarna att bedöma hur stor andel av periodiseringar som 

resultatet består av och således ger det en viss bild av hur detta kan komma att utvecklas 

kommande åren.  

Som informationsförmedlare kan analytiker tillföra värde i form av information på 

kapitalmarknader på två olika sätt, vilka Huang (2016) beskrev i sin studie. Analytiker samlar 

in och tar fram information som annars inte är tillgänglig för investerare och presenterar 

denna information på marknaden. Analytiker kan även underlätta investerarnas förståelse av 

befintlig information genom att analysera, klargöra och framföra åsikter genom 

offentliggöranden. I denna studie svarade majoriteten av respondenterna (88,5%) att de 

använder information från årsredovisningar samt att de kontaktar företag för information när 

de gör sina kassaflödesprognoser. 7,6% svarade att de endast kontaktar företag för 

information när de gör kassaflödesprognoser och 3,9% svarade att de endast använder 

årsredovisningar när de gör kassaflödesprognoser. Således visar resultatet att informationen i 

kassaflödesanalyser är inhämtad från både offentligt tillgänglig information men även, så som 

Huang (2016) nämner, från informationskällor som annars inte är tillgängliga för investerare. 

Ny information som blir tillgänglig på marknaden kan öka informationsasymmetrin om denna 

information inte är känd av sofistikerade användare vilket tog upp av Amiram & Owens & 

Rozenbaum (2016). Detta beror på att sofistikerade investerare har en förmåga att utnyttja 

offentlig information, exempelvis finansiella rapporter, för att få ett informationsövertag. 

Sådana investerare ägnar mer tid och uppmärksamhet på deras investeringsbeslut och är 

skickliga på att analysera investeringsrelaterad information. I detta avseende kan  

kassaflödesprognoserna öka informationsasymmetrin investerare emellan då de, förutom att 

tillföra information som redan är offentlig, även tillför information som analytiker erhåller 

direkt från företag, och är information som sofistikerade investerare kan vara skickligare på 

att använda jämfört med osofistikerade investerare. Samtidigt kan den informationen som 

sofistikerade investerare besitter jämföras med den informationen som analytiker 

tillhandahåller, något som Amiram & Owens & Rozenbaum (2016) tog upp i sin forskning. 

Därför är informationen i prognoserna oftast känd av sofistikerade investerare som analyserat 

fram informationen själva, och informationen är därmed endast ny för osofistikerade 

investerare. I detta avseende minskar informationen, som prognoser tillhandahåller 

osofistikerade investerare, informationsgapet mellan osofistikerade och sofistikerade 
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investerare och därmed informationsasymmetrin. I de fall informationen i 

kassaflödesprognoser som är inhämtad från företag ändå är känd av sofistikerade investerare, 

minskar kassaflödesprognoser  informationsasymmetrin mellan sofistikerade och 

osofistikerade investerare. 

Bhattacharya & Desai & Venkataraman (2013) konstaterade att ett resultat som till största del 

består av periodiseringar är av låg kvalité, därför är det viktigt att kartlägga hur stor del av 

resultatet som består av periodiseringar. Alla investerare har inte samma förmåga att bearbeta 

finansiell information och således resultatets uppbyggnad, vilket resulterar i att alla 

investerare inte besitter samma information. När investerare besitter olika information leder 

det i sin tur till adverse selection mellan bolag och marknadsaktörer och vidare till en högre 

informationsasymmetri, vilket har konsekvenser för kapital fördelningen. Ett resultat av låg 

kvalité tillsammans med investerare som har olika förmåga att bearbeta information relaterad 

till resultatets delar, bidrar till en ökad informationsasymmetri bland marknadsaktörer. I 

analysens första del kunde konstateras att samtliga av analytikerna i studien inkluderar 

förändringar i rörelsekapital i deras kassaflödesprognoser. Dessutom använder 61,5 % av 

respondenterna förändringar i rörelsekapital tillsammans med posterna av- och 

nedskrivningar, betald skatt och andra justeringar. Enligt Call et al (2013) studie är det dessa 

delar som en kassaflödesprognos ska innehålla för att bidra med användbar information om 

periodiseringar, och således information om resultatets kvalité, som möjliggör för investerare 

att förstå resultatets periodiserade del bättre. Dessutom svarade majoriteten av analytikerna i 

studien (88,5%) att de anser att kassaflödesprognoser hjälper investerare att bedöma 

resultatets kvalité. Endast 11,5% ansåg att kassaflödesprognoser inte hjälper investerare att 

bedöma resultatets kvalité. Baserat på de periodiseringar och justeringar som 

kassaflödesprognoser innehåller, kan investerare bedöma hur stor del av resultatet som består 

av periodiseringar. Investerare som saknar förmåga att på egen hand bedöma resultatets 

kvalité, kan få hjälp att bedöma resultatets uppbyggnad genom kassaflödesprognoser. Således 

tillför kassaflödesprognoser information som anses minska informationsasymmetrin 

investerare emellan i enighet med Bhattacharya & Desai &Venkataraman (2013) studie.  
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8. Slutsats 
__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser genom att studiens syfte samt frågeställningar 

besvaras. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Syftet med studien är att ” analysera vilka periodiseringar analytiker använder i 

kassaflödesprognoserna och om den informationen ger ett underlag för investerarna. Vidare är 

syftet att diskutera om informationsinnehållet i kassaflödesprognoserna minskar 

informationsasymmetrin på kapitalmarknaden.”  

 

Resultatet i denna studie visar att analytiker använder periodiseringar som förändringar i 

rörelsekapital, av- och nedskrivningar samt andra viktiga justeringar i sina 

kassaflödesprognoser. Genom att dessa delar används kan investerare bedöma den 

periodiserade delen av resultatet och därmed bedöma resultats kvalité. Informationen om 

periodiseringar som investerare tar del av, är viktig för att kunna göra en korrekt 

företagsvärdering och hjälper investerare att bedöma det framtida kassaflödet.  

 

Analytiker gör kassaflödesprognoser för en period framåt, vilket gör att man kan se på hur 

lång sikt investerare kan ta del av sådan information. När ny information blir tillgänglig på 

marknaden kan den öka informationsasymmetrin om informationen är okänd av sofistikerade 

investerare, och minska informationsasymmetrin om informationen är ny för osofistikerade 

investerare. Eftersom att kassaflödesprognoserna innehåller periodiseringar som förändringar 

i rörelsekapital, av- och nedskrivningar samt andra viktiga justeringar, får osofistikerade 

investerare tillgång till information som hjälper dem att bedöma den periodiserade delen av 

resultatet. Informationen i prognoserna är oftast känd av sofistikerade investerare som 

analyserat fram informationen själva, och informationen är därmed endast ny för 

osofistikerade investerare. När investerare får tillgång till sådan information minskar 

informationsasymmetrin mellan osofistikerade samt sofistikerade investerare.  
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9. Diskussion och egna reflektioner 
 

__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt diskuteras studiens analys samt slutsats. Egna reflektioner kring studiens 

resultat diskuteras också. Slutligen lämnas förslag på vidare forskning inom ämnet. 

__________________________________________________________________________________ 

 

9.1 Kritik mot egna studien 
 

Författarna finner det relevant att ifrågasätta och diskutera vissa delar av studien. 

Eftersom bolagens kassaflödesanalyser kan se olika ut kan även kassaflödesprognoser se olika 

ut. Svaren på fråga nr 2 kan egentligen tolkas på två olika sätt. Posterna som markerades som 

svar kan användas alla tillsammans, i kassaflödesprognoser, eller så kan vissa poster användas 

i kassaflödesprognoser för vissa bolag, medan andra poster som markerades av samma 

respondent kan användas i andra kassaflödesprognoser. Således kan vi inte vara säkra på om 

alla de markerade posterna alltid används tillsammans i alla kassaflödesprognoser. Däremot 

ansågs förändringar i rörelsekapital vara en av de viktigaste periodiserade posterna, vilken alla 

respondenter svarade att de använder, och som vi kan se i Handelsbankens 

kassaflödesprognos, förekommer poster så som förändringar i rörelsekapital alltid 

tillsammans med av- och nedskrivningar, och andra justeringar samt betald skatt och 

finansnetto.  

Det finns en möjlighet att vissa respondenter inte kunde komma på andra justeringar som de 

använder på rak arm, då de kan skilja sig mycket vilka poster som finns med företag emellan, 

där vissa även redovisas ihop i kassaflödesanalyser. Därför kunde det vara lämpligt att 

precisera svarsalternativen kring andra, möjliga, justeringar så att respondenterna istället för 

att skriva själva, kunde kryssa i klarformulerade fasta svarsalternativ. Detta kanske skulle öka 

svarsfrekvensen för denna fråga samt att vi möjligtvis skulle erhålla fler justeringar som är 

direkt kopplade till löpande verksamheten. Som man kan se i den presenterade empirin, var 

det många justeringar som var kopplade till investerings- samt finansieringsverksamheten.   

Många av respondenterna som använde andra justeringar inkluderade justeringar kopplade till 

investerings- och finansieringsverksamheten. Anledningen kan vara att respondenterna 
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missförstod att endast justeringar för den löpande verksamheten efterfrågades i denna studie. 

Åt andra sidan är poster som inlösen av personaloptioner eller CAPEX, poster som kan vara 

relevanta även för det löpande kassaflödet och inkluderas således av analytiker. CAPEX 

används för att beräkna det fria kassaflödet och är därmed viktigt att inkludera. Men CAPEX 

visar även återkommande utbetalningar i form av investeringar, som kan vara relevanta för 

den löpande verksamheten. 

Frågorna som kopplas till informationsasymmetrin i denna studie var i vissa fall svåra att 

stödja med teorin. Konkret fråga nr 4, om hur många år framåt kassaflödesprognoser görs,  

samt nr 5, hur ofta kassaflödesprognoserna faller in. För att få en översiktlig bild av 

kassaflödesprognoser och för att kunna analysera dessa utifrån teori, ställdes frågor kring hur 

kassaflödesprognoserna utformas men också för hur lång tid dessa görs, samt hur ofta de 

faller in. Svaren på dessa frågor kan ge en översiktlig bild av situationen, men det upptäcktes 

under studiens gång att denna del av empirin blev svåra att koppla direkt till teorin om 

informationsasymmetri.  
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9.2 Förslag till vidare forskning 
 

Studiens urval representerar inte hela populationen och vidare har specifika frågor ställts om 

periodiseringar och kassaflödesprognosernas användning via ett frågeformulär. För att 

genomföra en liknande studie, med den inom tidigare forskning, och få ett mer representativt 

urval vore det lämpligt att genomföra en studie där man direkt analysera kassaflödesprognoser 

från olika analytiker och bolag, och informationsinnehållet i dessa för att således övergripande 

beskriva och analysera kassaflödesprognosernas innehåll. 

Studien beskriver och analyserar kassaflödesprognosernas utformning och teorier kring hur 

kassaflödesprognoser anses påverka informationsasymmetrin. Det vore intressant att även 

forska utifrån investerarnas och användarnas perspektiv, för att se om kassaflödesprognoser 

tillhandahåller användbar information till användare enligt dem själva, och ifall 

kassaflödesprognoser påverkar eller har ett samband med informationsasymmetrin.  
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Bilaga 1, Kontaktade företag 
 

Danske Bank  

Nordea  

SEB  

Handelsbanken  

Swedbank  

ABG Sundal Collier  

Carnegie  

ParetoSecurities 

DNB  

Oscar Properties 

UBS  

Avanza Bank  

Bure Equity AB  

Truction AB  

Evli 

Kepler Cheuvreux 

Remium 

Redeye AB  

Industrivärden AB  

Enter Fonder AB  

EastCapital Explorer  

Erik Penser Bank 

Investor AB  

Melker Schörling 

Lundbergföretagen  

Latour AB  

Ratos AB  

Creades AB  

Svolder AB  

Öresund AB  
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Bilaga 2, Kassaflödesprognos exempel 
 

 

Källa:http://www.handelsbanken.se/p125/adic/Attachment/P60834PR4fb54d0-47ff.pdf 

Tillgänglig (online): 2017-01-15 

 

Källa:http://www.handelsbanken.se/p125/adic/Attachment/P62092PR4f1e63f-7942.pdf 
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Tillgänglig (online): 2017-01-15 

 

 

Källa: http://www.handelsbanken.se/p125/adic/attachment/p59903prb12e674-039a.pdf 

Tillgänglig (online): 2017-01-15 
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Bilaga 3, Frågeformulär 
 

1. Vilken är din befattning? 

 

2. Vilka poster använder du i en kassaflödesprognos för löpande kassaflödet? 

Förändringar i rörelsekapital 

Av- och nedskrivningar 

Betald skatt 

Andra justeringar (ange gärna vilka justeringar) 

 

3. Presenterar du förändringar i rörelsekapital  tillsammans eller delar du upp 

förändringar i rörelsekapitalet i förändringar i leverantörsskulder, varulager samt 

kundfordringar var för sig i kassaflödesprognosen? 

Förändringar i rörelsekapitalet presenteras tillsammans 

Förändringar i rörelsekapitalet delas upp 

Delas upp eller presenteras tillsammans beroende på bolag 

Använder inte förändringar i rörelsekapitalet 

 

4. För hur många år framåt gör du kassaflödesprognoser ? 

 

5. Hur ofta faller kassaflödesprognoserna in? 

Alltid 

Mycket ofta 

Sällan 
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Aldrig 

 

6. Använder du endast information från årsredovisningar när du gör din 

kassaflödesprognos eller kontaktar du företagen för information för att göra din 

kassaflödesprognos ? 

Använder endast finansiella rapporter 

Kontaktar företag för information 

Båda 

 

7. Anser du att kassaflödesprognoser hjälper investerare att bedöma resultatets kvalité? 

Ja 

Nej 
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Bilaga 4, Mejl som skickades ut till respondenterna 
 

 


