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SAMMANFATTNING 

 

Inledning: Det finns bestämmelser i ÅRL att börsnoterade företag skall bifoga en 

kassaflödesanalys i sin årsredovisning för att redovisa en likviditetsförändring under året. 

Kassaflödesanalysen upprättas antingen genom den direkta eller indirekta metoden. De 

företag som följer IAS 7 uppmuntras till att tillämpa den direkta metoden, före den indirekta. 

Trots detta fortsätter en stor del av de svenska företagen att tillämpa den sistnämnda.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför 

svenska företag använder indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden.  

 

Metod: Det är en deduktiv studie som testar teorin i praktiken, där fyra kategorier undersöks 

(Tradition; Go with the flow; Lämpligare info; Mindre kostsam). Den kvalitativa ansatsen 

tillämpas med hjälp av intervjuer via mail och telefonsamtal. Studien omfattar 261 

börsnoterade företag i Sverige och baseras på 64 returnerade svar.  

 

Resultat: Främsta motiveringen från företag i val av redovisningsmetoden var enkelheten vid 

upprättelsen av kassaflödesanalysen, var dock inte en av de fyra förväntade kategorierna. 

Dessa motsvarade enbart en tredjedel av den dominerande nytillkomna kategorin.   
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1. INLEDNING 

Detta kapitel beskriver uppsatsens problembakgrund, problemformulering, 

frågeställning, syfte och avgränsning.  

1.1 Problembakgrund 

För att redovisa en likviditetsförändring under året, skall noterade företag enligt ÅRL, bifoga 

en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Rapporteringen av en kassaflödesanalys är ett viktigt 

redskap för att en bild av kassans förändring under året skall kunna ges. Kassaflödesanalysen 

har idag blivit allt viktigare inom redovisningen, den genererar informationen som inte kan 

erhållas från enbart bokslutet, däremot fungerar analysen som ett komplement till bokslutet. 

För att olika intressenter, interna som externa, skall kunna få den fullständiga informationen 

om ett företags kassaflöde, behövs detta komplement (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007).    

Den löpande verksamheten i kassaflödesanalysen anses vara en betydelsefull indikator och på 

så sätt ligger till val för metoden som företag väljer att använda sig av. Den löpande 

verksamheten anses vara av stor betydelse för företaget samt på vilket vis denna verksamhet 

fastställs, antingen utifrån den direkta metoden (DM) eller den indirekta metoden (IM). 

 De företag som följer IAS7 uppmuntras till att tillämpa DM, framför IM. Trots detta 

fortsätter en stor del av de svenska företagen att tillämpa den sistnämnda. Detta anses även 

vara ett globalt fenomen, där Whitfield Broome nämner i sin artikel ”Statement of Cash 

Flows: Time for Change!”, att det även i USA i praktiken är 90 procent av 

kassaflödesredovisningar baserade på IM, där företagsledarna grundar sina val på att DM är 

för kostsam. FASB rekommendationer stödjer IAS7 där även den uppmuntrar användning av 

DM. Trots de olika rekommendationerna är IM fortfarande den klart dominerande i Sverige 

(FARs samlingsvolym 2007, del I, sid.1032, RR7 bilaga 3).  

Uttalandet av kassaflöden skall vara så öppet och användbart som möjligt (Whitfield Broome, 

2004) och enligt förespråkare är DM bra utifrån ett kreditbedömningsperspektiv, däremot 

specificerar den inte de olika förändringarna i rörelsekapitalet (Adolphson, 1998). Det finns 

både för- och nackdelar med båda metoderna, då den ena metoden genererar viktig 

information, som den andra saknar i sin tillämpning.  
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Exempel på ett land vars regelverk kräver att DM tillämpas av de olika företagen, är 

Australien. Den metoden är obligatorisk för alla australiensiska företag som redovisar en 

kassaflödesanalys i årsredovisningen. Detta har skapat positiva reaktioner både från interna 

och externa användare av kassaflödesanalysen (Adolphson, 1998). I det här fallet kan de 

australiensiska företagen vara en klar förebild för de svenska, samt amerikanska företag som 

tillämpar IM. Det kanske inte finns någon anledning att befara den kostnaden som tillkommer 

med DM, för detta kan vara något som i slutändan gynnar dem och möjligtvis kan denna nytta 

överstiga kostnaden. 

1.2 Problemformulering 

De diskussioner ovan är något som har tagits upp av bl.a. studier som undersökt USA:s 

företag, Paralleller kan dras till svenska företag där IM har en dominant ställning inom 

kassaflödesredovisning. De olika studierna i USA som gjorts de senaste tio åren har visat en 

oförändrad dominant ställning för IM, trots att en stor del användare av den finansiella 

rapporten föredrar DM (Miller and Bahnson, 2002). Det som kan vara intressant för denna 

studie, är att undersöka vilka grunder de svenska börsnoterade företagen väljer deras 

respektive metod på, för tillämpning i kassaflödesanalyen. Institutionella teorin kan vara 

tillämpbar i detta fall, för att se vilka krav omgivningen ställer på företagen och hur den 

påverkar dessa.  

1.3 Frågeställning 

Vad är det som styr företagets val av metod vid upprättande av kassaflödesanalysen och 

varför?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför svenska 

företag använder indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden.  

1.5 Avgränsningar  

Studien avgränsas till samtliga börsnoterade företag i Sverige (261 bolag). 
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2. METOD 

Detta kapitel beskriver vilka forskningsmetoder denna studie innehåller. Dessutom 

redogörs det för hur datainsamlingen går tillväga och hur den behandlas. Eventuell 

metodkritik beskrivs. 

2.1 Forskningsansatser 

”Vetenskaplig metod” av Rolf Ejvegård och ”Samhällsvetenskaplig metod” av Knut 

Halvorsen används i denna studie för att underlätta tillvägagångssättet för utförandet av 

undersökningen, där teorin testas i praktiken. Det är den kvalitativa ansatsen som tillämpas, 

där informationsinsamlingen sker med hjälp av intervjuer via mail och telefon, för att få ut 

den fullständiga informationen som behövs (Ejvegård, 2009). Intervjuerna innehåller frågor 

som inbjuder den intervjuade att formulera svaren själv. Denna data registreras via svar 

utifrån mail samt anteckningar under telefonintervjun, där den slutliga empirin analyseras 

utifrån teorin och blir det slutgiltiga underlaget för uppsatsens analys och slutsatser – en av 

anledningarna till varför den kvalitativa ansatsen tillämpas för att besvara frågeställningen. 

Dessutom är flexibiliteten hos den kvalitativa ansatsen högre än hos den kvantitativa 

(Ejvegård, 2009).  

Teorin testas med den empiriska data och detta är något som inkluderar den deduktiva 

metoden i denna uppsats. Den är passande för studien och utgår från en teori till empiri, 

medan den induktiva metoden är motsatsen och därmed tillämpas den förstnämnda. De teorier 

som tillämpas i studien är baserade på bl.a. tidigare forskning. Slutligen sker en jämförelse 

mellan det förväntade och det observerade resultatet efter att all datainsamling är klar 

(Ejvegård, 2009).  

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen sker med både primär- och sekundärdata. Insamling av sekundärdata sker 

vid användning av bl.a. vetenskapliga artiklar kring samma ämne och årsredovisningar. Den 

primära datainsamlingen sker genom den empiri som erhålls fram i denna undersökning, via 

svar på mail samt via kompletterande telefonintervjuer (Ejvegård, 2009). 

 

2.3 Urval 

Den totala populationen utgörs av samtliga börsnoterade företag i Sverige (261) och därmed 

utgör urvalsgruppen för denna studie.  
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2.4 Tillvägagångssätt 

För att skapa en bra grund till att utföra denna studie, söks fakta och de vetenskapliga 

artiklarna, som tillämpas i teorin och blir bl.a. en utgångspunkt för analys och diskussion efter 

en insamlad empiri. En lista på samtliga börsnoterade företag i Sverige hittas på Nordnet.se. 

Därefter utformas en mall för kommande intervjufrågor som ställs till de olika företagen. 

Denna mall skall vara anpassad för att besvara de huvudsakliga frågorna i denna uppsats (Se 

bilaga 7.1, sid.31). Den första frågan som ställs för att se vilken av respektive metoder de 

undersökta företagen tillämpar. Anledningen är för att finna en bekräftelse om att IM 

verkligen är den dominerande metoden. Resterande frågor i intervjun är anpassade för att 

besvara huvudfrågan i denna studie och för att kunna föra en vidarediskussion i ämnet.    

 

En första kontakt skapas med företagen via mail som skickas till ettdera företaget som finns 

med på urvalslistan. Meddelandet innehåller en kort sammanfattning av uppsatsens syfte och 

ursprung samt en hänvisning till de intervjufrågor som utformats (Se bilaga 7.1, sid.31). Detta 

är en tidskrävande process, men dock den effektivaste i och med att över 200 bolag skall 

kontaktas på en kort tid. Påminnelser sänds till de företag som inte besvarar den första 

utsändelsen av mail. Denna empiriinsamling följs av telefonintervjuer och blir den andra 

kontakten med de företag som inte besvarar mailförfrågan för att fylla ut de obesvarade 

företagen.  

 

Den insamlade data hjälper att se hur mycket det förväntade resultatet stämmer överrens med 

det observerade och faktiska resultatet. Det förväntade resultatet utgår från sekundärdata som 

baserar sig på bl.a. tidigare forskning, där teorin kommer att delas upp i fyra olika 

undersökningskategorier:  

 Tradition/Historia 

  ”Go with the flow” mentaliteten  

 Bytet från ena metoden till den andra är för kostsamt/tidskrävande  

 Ger mer lämplig information för de externa intressenterna, bl.a. aktieägare 

 

Bakgrunden för de olika kategorierna och orsakerna till varför dessa väljs förklaras närmare i 

punkt 3.5 på sida 15. Det observerade resultatet utgår från primärdata som baserar sig på den 

insamlade empirin, de svar som de olika företagen bidrog med i undersökningen. De inkomna 

svaren skrivs ned i tabeller för att skapa en tydlig och klar bild av den informationen som har 
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samlats in från företagen. Stort bortfall förväntas förekomma, då det är för knapp tid för att 

kunna få intervjuer från samtliga företag.  

 

För att underlätta och skapa en ökad förståelse för läsaren anpassas de olika svaren till de fyra 

kategorierna som skapas utifrån teorin. De olika svaren från fråga två delas in och faller 

naturligt in i de olika kategorierna. Metoden som används för kategoriseringen av svaren är av 

en simpel karaktär, där flera företag har besvarat den givna frågan på ett monotont sätt med i 

princip samma svar. Sammanställningen underlättas för varje ny svar som insamlas fram till 

nästkommande svar, där de på ett enkelt sätt tilldelas var sin kategori. Vid flera svar per 

företag tilldelas flera kategorier. Det kan även uppkomma nya kategorier vid fall då dessa fyra 

kategorier inte kan omfatta samtliga svar efter den insamlade empirin, där företaget 

exempelvis inte besvarar frågan eller att det uppkommer orimliga svar som ”vet ej/annat”. 

Dessa svar alternativt denna kategori kommer att tillföras till bortfallet, då detta inte bidrar 

med den information som behövs i denna studie. Dessa underlättar för den analys som sker 

för att se hur mycket teorin stämmer överrens med empirin. Diagram skapas för att ge en 

tydligare bild och för att eventuellt kunna lättare avläsa vilken av kategorierna har den 

dominerade ställningen bland de studerade företagen. Dessa diagram redovisas i empirin i 

samband med kategorierna. Även de nyuppkomna kategorierna redovisas här, ifall detta 

upptäcks i empirin.  

 

Slutligen analyseras resultatet och olika slutsatser dras, där analysen försöker koppla teorin 

med resultatet. De olika kategorierna rangordnas utifrån antalet svar som samlas in och 

studiens frågeställning besvaras. Avslutande diskussion tar upp ämnet i sin helhet och 

eventuell kritik diskuteras mot undersökningen i sin helhet. Förslag till vidare forskning tas 

upp och diskuteras.  

 

2.5 Metodkritik 

Enligt Rolf Ejvegård bedöms tillförlitligheten och noggrannheten inom en mätmetod utifrån 

reliabiliteten. Det skall uppstå få skillnader inom en mätning och ha hög tillförlitlighet för att 

undersökningen skall ha hög reliabilitet (Ejvegård, 2009). För en ökad reliabilitet i studien 

används intervjufrågor som är anpassade till respondenten. Det är ytterst viktigt att hålla 

ordning på intervjuer och observationsdata, för att bl.a. inte få fel svar kopplade till fel 

respondenter (Larsen, 2009). 
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Vilka som besvarar de givna frågorna är viktigt för att få tillförlitlig primärdata och detta kan 

granskas med hjälp av deras svar, där deras namn och befattning bifogas – utifrån det kan 

tillförlitligheten värderas. I denna studie kan reliabiliteten kritiseras, då det förekommer 

svårigheter att se vem som eventuellt besvarar frågorna som ställs via mail. 

Redovisningsansvariga inom företaget kan ha assistenter som besvarar liknande 

forskningsstudier som denna, åt dem, för att minska arbetsbördan tidsmässigt. Detta kan sänka 

reliabiliteten mycket, då dessa assistenter kan sakna kompetens inom området och besvara 

frågorna på ett överskådligt sätt.  

 

Validiteten i en studie står för relevans och giltighet enligt Knut Halvorsen, datainsamlingen 

skall vara relevant till problemformuleringen, samt att metodvalet verkligen mäter det som är 

avsett att mätas i studien, för att värderas ha en hög validitet. Detta kan mätas med bedömning 

och argumentation av den teoretiska och den empiriska data (Halvorsen, 1992), där den 

sistnämnda anses vara av god relevans för att kunna besvara frågeställningen. Det är viktigt 

att rätt frågor ställs till rätt personer för att få relevant insamlad empiri. Det kan bedömas 

utifrån vem frågorna skickas till, som i detta fall till bl.a. ekonomichefer och revisorer inom 

företaget, för att få tillförlitliga svar och erhålla den information som efterfrågas. Detta har 

diskuterats ovan för reliabiliteten ur en kritisk punkt även här.  

 

2.6 Bortfallsanalys 

Innan denna studie genomförs förväntas ett stort bortfall, på grund av svårigheter som kan 

uppkomma vid kontakt med samtliga företag. Efter att undersökningen genomfördes visades 

det att bortfallet var 76,6 %. Totalt har det medverkat 98 företag, varav 29 av dessa svarade 

att de inte kan medverka pga. tidsbrist; tre stycken har lämnat orelevanta svar till studien och 

därmed räknas till det resterande bortfallet. Med andra ord har det insamlats 61 relevanta svar 

av 261 från företag som deltagit i undersökningen. 

Handelsbankens group accounting-ansvarig ansåg att en kassaflödesanalys är av obetydlig 

mening för banker, den information som kassaflödesanalysen ger är inte något en bank 

värderas på. Detta kan tolkas som att de valde sin metod av en "slump" enbart för att de var 

tvungna att tillämpa kassaflödesanalys och tillämpa någon sorts metod. Sweco AB anses ha 

lämnat orelevanta svar, då deras anledning till varför de tillämpar sin metod är för att följa den 

löpande verksamheten. Detta är ett sakfel, då både DM och IM kan tillämpas vid 

redovisningen, så detta kan inte vara en anledning till varför de valde just den metoden. Detta 
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kan bero på att deras business controller inte hade tiden att besvara denna fråga fullständigt. 

Acap Invest AB besvarade den andra frågan samma som den första, då vilken metod de 

tillämpar inom företaget, men inte varför - detta kan även här bero på tidsbrist. Detta är 

anledningen till varför dessa tre företag hör till bortfall.  

De företag som inte besvarar våra mail, kommer att betraktas utifrån affärsdata för att kunna 

se vilken av respektive metod de tillämpar för att få en generell bild av de svenska företagen. 

Det har visat sig vara totalt åtta företag som tillämpar DM och resterande 241 företagen 

tillämpar IM – som förväntades. Företag som, HEBA AB, Vostok Nafta Sverige AB och 

Svedbergs Brunnsborrning AB saknade en kassaflödesanalys. ASSA ABLOY AB samt 

Consilium AB tillämpar IM med inslag från DM. Black Earth Farming SDB, EpiCept 

Corporation, PSI Group AB, Unibet Group PLC, EnOuest PLC, Millicom Inernational 

Cellular SDB samt Coastal Contacts Inc hittades inte på affärsdata och därmed saknade en 

årsredovisning för att kunna studera dess kassaflödesanalys. 
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3. TEORI 

Detta kapitel beskriver vilka teorier som används i denna studie. Vidare ges en 

beskrivning av DM och IM samt de fyra undersökningskategorierna. Här ges även en 

beskrivning av IASB:s föreställningsram. 

För att få en klarare bild av de olika metoderna, beskriver detta kapitel först redovisningen av 

kassaflödesanalysen i allmänhet och sedan utifrån IAS7, RR7 och FASB:s 

rekommendationer. Därefter följer en redogörelse för DM och IM som beskriver dess likheter 

och olikheter. Tidigare forskning tas upp för att senare kunna jämföras med empirin och 

analyseras. Utifrån det härleds fyra undersökningskategorier som förväntas komma i empirin. 

Den institutionella teorin behandlas för hur en organisation går tillväga vid olika 

beslutstaganden och hur omgivningen kan påverka det organisatoriska beteendet. Syftet med 

IASB:s föreställningsram är att de olika företagen skall lämna information om dess ställning 

och den skall fungera som ett underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor för bl.a. 

aktieägare och kreditgivare. 

3.1 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är ett viktigt komplement till resultat- och balansräkningen och täcker 

den informationen som inte fås utifrån enbart bokslutet. Resultaträkningen visar inte den 

fullständiga informationen om ett företag och det är här kassaflödesanalysen kan komplettera 

den saknade informationen – samma gäller för balansräkningen. Med hjälp av denna 

kompletterande information, kan en bedömning möjliggöras av företagets betalningsförmåga 

och dess likviditet. Denna information är viktig inte enbart för företaget själv, utan den är 

samtidigt av högsta vikt för finansiärer, kreditgivare, samarbetspartners och andra eventuella 

intressenter, vid exempelvis, värdering av företagets framtida utveckling eller för att kunna 

följa företagets kassaflöde (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007).  

När ett företags inbetalningar överstiger dess utbetalningar, är det grunden till företagets 

långsiktiga överlevnad. Den kortsiktiga överlevnaden avgörs vid en klar och tydlig 

redovisning av företags möjlighet att betala sina skulder (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 

2007). 

Rapporten består av tre delar, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och 

finansieringsverksamheten. Det förekommer ingen intressepåverkan på rapportens 

redovisning utifrån bland andra, skattemyndigheterna. Folk som vanligtvis inte är i kontakt 
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med redovisningen uppskattar kassaflödesanalysen, då denna på ett konkret och enkelt sätt 

visar företagets in- och utflöde av pengar. Investeringsverksamheten ger tillgång till 

information om vilka resurser tillförts för att leda till framtida intäkter och 

finansieringsverksamheten ger en bild om kreditgivarnas krav på framtida kassaflöden 

(Artsberg, 2005)  

Redovisning av den löpande verksamheten sker utifrån två metoder, DM eller IM. Båda 

metoderna redovisar resultat från samtliga tre verksamheter i kassaflödesanalysen. 

Uppställningen av de olika posterna i den löpande verksamheten kan vara olika beroende på 

metod. Det kan vara viktigt att tänka på vilken metod som ett företag väljer att använda sig av. 

Denna del anses vara av vikt för företaget, då det av stor betydelse på vilket sätt denna 

verksamhet fastställs (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007).  

Nedan kommer en tydligare beskrivning av vardera metoden.   

3.1.1 Indirekt- (IM) och Direkt metod (DM) 

IM ger ingen direkt information om de olika in- och utbetalningarna samt dess storlek. Detta 

är något som måste beräknas fram först för att få ett kassaflöde från den löpande 

verksamheten. Det är skillnaden mellan företagets totala kassaflöde som skapats under året 

och nettoresultatet visas och förklaras av IM. Utifrån resultatet där olika poster antingen 

adderas eller subtraheras, skall det ske flera olika ändringar som följs av flera steg, och endast 

först efter alla dessa beräkningar fås ett kassaflöde från den löpande verksamheten (Sundgren, 

Nilsson och Nilsson, 2007). 

Till skillnad från DM är denna svårare att förstå och tolka den givna informationen för en 

läsare. Det visas knappt var kassaflödet uppstått och inte heller varför en betalning 

genomförts (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007).  

De olika förändringarna i rörelsekapitalet skall redovisas separat med denna metod. 

Adolphson beskriver två sätt för att kunna redovisa IM. Ena sättet börjar med rörelsens 

intäkter och därefter gör avdrag för olika kostnader. Det andra sättet börjar med det 

redovisade resultatet och lägger till ej kassapåverkade poster (Adolphson, 1998).     

Se bilaga för ett illustrerat exempel för hur kassaflödet från den löpande verksamheten 

redovisas enligt IM, enligt Sundgren, Nilsson och Nilsson (Bilaga 7.2 sid 32). 
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DM omvandlar resultaträkningens poster, som intäkter och kostnader, till in- och 

utbetalningar som redovisas brutto. Enligt IAS 7 uppmuntras de olika företagen till att 

tillämpa den direkta metoden. Den genererar den information som används av olika användare 

som kan uppskatta framtida kassaflöden. Denna information saknas vid tillämpning av IM, 

trots det fortsätter de svenska företagen att utnyttja IM, för att den bl.a. inte kräver lika 

mycket arbete och tid (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007).      

DM visar däremot direkt om hur en exempelvis minskning av kundfordringar påverkar 

kassan. Något intressant som Adolphson skriver om i sin bok är att DM har blivit den 

obligatoriska metoden att tillämpa bland de australiensiska företag och detta var något som 

uppskattade både av de interna och externa användarna. Det finns flera olika fördelar med 

DM, men en del av dessa som Adolphson nämner är att den är användbar för den interna 

beslutsinformationen och för planeringen inom organisationen (Adolphson, 1998).  

Se bilaga för ett illustrerat exempel för hur kassaflödet från den löpande verksamheten 

redovisas enligt DM, enligt Sundgren, Nilsson och Nilsson (Bilaga 7.3, sid.32). 

3.1.2 För- och nackdelar med metoderna 

Det framkommer flera anledningar till varför IM föredras före DM, där en av dem är att den 

visar ett samband mellan redovisad vinst och kassaflödet. En annan är att DM är den 

kostsammare metoden vid tillfällen då ett företag väljer att byta sin metodtillämpning för dess 

kassaflödesanalys och de problem som kan uppstå vid bytet är att det kan saknas specifika 

ekonomisystem som är anpassade för DM, där nödvändig data kan hämtas. Förutom de 

administrativa kostnaderna, kan det eventuellt uppkomma kostnader för upplärning av 

personalen för det nya systemet samt förmedling av informationen om den nytillämpbara 

metoden till de olika intressenterna. Däremot företag som justerar sitt nettoresultat utifrån 

resultaträkningen, vid användning av IM döljer mer information än den avslöjar (Hendriksen 

& Van Breda, 1992).  

Förmedlingen av informationen om företagets betalningsförmåga är viktig för de intressenter 

som investerar i företaget. ”CFA Institute monograph on financial reporting for investors” 

listar DM som en av de viktigaste formerna för en fullständig finansiell rapportering och att 

investerarna är i behov av sådan rapportering. De anser även att den finansiella rapporten med 

tillämpning av DM är mer informativ än med IM, däremot är övergången från ena metoden 

till den andra är inte av den enkla karaktären. CFA Institute nämner att omkonstrueringen till 
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DM skulle kräva ett omfattande arbete även för en erfaren analytiker. (Orpurt & Zang, 2009). 

Övergångsperioden från IM till DM kan bli kostsam då det behöver ske en dubbel 

rapportering under en viss period för att uppehålla de tidigare investerarna och parallellt ge en 

inblick i den nya formen med DM (Bahnson & Miller, 2002). Detta för att investerarna skall 

kunna lära känna den nya formen innan företaget går över till den nya metoden helt och 

utesluter den tidigare IM. Enligt Orpurt & Zang hjälper DM de olika marknadsaktörerna att på 

ett bättre sätt förutspå företagets framtida betalningsförmåga, trots administrationskostnaderna 

(Orpurt & Zang, 2009). När ett byte sker från ena metoden till den andra, minskar förmågan 

att utföra korrekta prognoser i takt med ändringen av de administrativa och ekonomiska 

förutsättningarna (Lee & Lawson, Ashton, 1976).    

3.2 Normgivare och normer 

Från och med januari år 2005, skall alla börsnoterade företag i Sverige, samt övriga länder 

inom EU, följa de nya rekommendationerna, International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Innan IFRS infördes, följde företagen i Sverige Redovisningsrådet (RR), där 

rekommendationen RR7 kring redovisningen av kassaflödesanalysen, idag finns i 

motsvarande rekommendation IAS7, som är en del av IFRS. Nedan ges korta 

sammanfattningar kring vardera rekommendationens skillnad varandra emellan. En ytterligare 

sammanfattning kring FASB:s rekommendationer inkluderas, då den tidigare forskning som 

diskuteras i denna uppsats hade dessa som utgångspunkt (Portalen Europa, 2010-04-13). 

3.2.1 Likheter och olikheter för kassaflödesanalys utifrån RR 7, IAS7 och FASB 

rekommendationer 

Kassaflödesanalys, enligt RR7, är ett användbart underlag för att en bedömning skall kunna 

ske av ett företags framtida kassaflöden samt betalningsförmågan. Huvudverksamheten består 

i företagets hantering av likvida medel. En bättre möjlighet för att en eventuell jämförelse kan 

göras av den löpande verksamheten i de olika företagen, uppstår med hjälp av uppgifter om 

kassaflöden. En tillämpning av denna rekommendation skall göras av de företag som är enligt 

Årsredovisningslagen (ÅRL) skyldiga att redovisa en rapportering av kassaflöden. 

Det saknas en uppmuntran för en tillämpning av DM, de båda metoderna rekommenderas 

likvärdigt i RR7. DM har en del pedagogiska fördelar, men IM ger den del av information 

som saknas enligt DM - enligt Rådet finns det ingen anledning att föredra den ena metoden 

framför den andra (FAR:s samlingsvolym 2007 del 1, RR7, sid. 1032, bilaga 3). Sedan år 2007 

är RR7 något som inte längre är tillämpbart inom redovisningen för kassaflödesanalysen 

(Bokföringsnämnden, 2010-04-13). 
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I stora drag avviker inte IAS7 från den tidigare rekommendationen. Den tillåter fortfarande 

båda metoderna, men den främsta skillnaden mellan IAS7 och RR7 är att den nya 

rekommendationen förespråkar tillämpningen av DM, vilket saknas i den tidigare (FAR’s 

samlingsvolym 2007 del 1, RR7, sid.1032, bilaga 3). IAS7 grundar detta på att DM ger den 

information under året, som bland annat fås om varje enskild in- och utbetalning, som är mer 

tillämpbar vid en värdering av de framtida kassaflödena - denna typ av information framhålls 

inte av IM (IFRS/IAS 2007). 

 

FASB rekommendationen (”Statement of Financial Accounting Standards No.95”) håller sig 

till samma ståndpunkt som IAS7, där även här finns en uppmuntran till att använda DM inom 

företagets redovisning av kassaflödesanalysen, istället för IM (FASB:s hemsida 2010-04-13). 

 

3.3 Tidigare forskning 

En redogörelse för tidigare forskning utifrån studier som gjorts i USA och behandlat samma 

fenomen som tas upp i denna uppsats.  

 

3.3.1 Februari 2002, Article "Fast track to direct cash flow reporting", by Paul  

B.W.Miller, CPA, and Paul R.Bahnson, CPA. 

Det finns goda skäl för de olika företagen att använda sig av DM, trots att de än idag fortsätter 

att använda sig av den motsatta metoden. Den förstnämnda metoden anses vara överlägsen 

den andra, då den genererar den information som är mer användbar för en av de största 

intressenterna, kapitalmarknaden. Osäkerheten i ett företags framtida kassaflöde är en del av 

den informationen som DM genererar. Den informationen som användarna vill ha kommer att 

finnas tillgänglig. Detta kommer resultera med bl.a. bättre informerade investerare och 

kreditgivare samt med ultimata låga kapitalkostnader och högre aktiepriser. Det finns helt 

enkelt inga behov av ytterligare information eller genomgång av analys för att fastställa de 

belopp som fås fram med DM. Association of Management and research (AIMR) och FASB 

påstod i sin rapport 1993, att användare av de finansiella rapporterna föredrar DM. En studie i 

USA visade år 2000 att det är enbart sju av 600 företag som tillämpar den – än idag är IM den 

dominerande metoden (Bahnson & Miller, 2002).  

 

Det som kan stå bakom till att IM föredras och behåller den dominanta positionen, är företags 

uppfattningar kring kostnaderna associerade med DM. Den första står för modifieringen av 

sitt redovisningssystem och den andra skulle kräva en ytterligare presentation av IM som en 
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komplettering. Företag har att välja mellan att rapportera en enda uträkning med IM eller två 

med DM. Den dubbla rapporteringen verkar vara det mer kostsammare alternativet. En annan 

fråga som kan ställas är huruvida dessa kostnader skall påverka företagets beslut av val av 

metod. Fördelarna med ändringen kan överstiga tilläggskostnaderna och enligt Miller och 

Bahnson är det ingen tvekan om att dessa fördelar kommer att överväga/utesluta nackdelarna 

(Bahnson & Miller, 2002). 

3.3.2 April, 2004, "Statement of Cash Flows: Time for Change!", by O.Whitfield Broome. 

Uttalandet av kassaflöden skall vara så öppet och användbart som möjligt. DM presenterar 

kategorierna som inbetalningar och utbetalningar separat. IM däremot kopplar ihop 

nettovinsten med det operativa kassaflödet.  (är i grunden en avstämning av nettoresultat som 

redovisats i resultaträkningen med kassaflöde från rörelsen). FASB uttryckte en preferens för 

DM och om det är den som kommer att användas av företag som kräver FASB en inkludering 

av en ytterligare rapportering som förenar nettot med den löpande verksamheten (O.Whitfield 

Broome, 2004).  

 

I praktiken är 90 procent av kassaflödesredovisningar baserade på IM, där företagsledarna 

grundar sina val på att DM är för kostsam. Varför använda sig av en kombination av båda 

metoderna när tillämpning av en av dem är också tillåten? Denna kostnad bör jämföras med 

de fördelar med DM som uppkommer för investerare. DM, som nämnts ovan föredras av de 

olika intressenterna och användarna av den finansiella rapporten, där en stor del av dessa 

känner en stark preferens för denna (O.Whitfield Broome, 2004). 

 

Exempelvis kan läsarna se summa pengar insamlade från kunder och betalade till de anställda. 

De kan jämföra dessa pengainflöden/utflöden över tiden med äldre rapporter inom bolaget 

samt med andra bolag. Investerarna får en klar förståelse för hur bolaget fungerar och kan 

jämföra med dess konkurrenter, kan det just vara det att företag väljer IM för att undvika ge 

denna nivå av bättre förståelse? De komplicerade justeringarna är svårtolkade och förvirrande 

för rapportens användare och på så sätt ges företagsledarna mer frihet med att kunna 

manipulera redovisningen av kassaflödet (O.Whitfield Broome, 2004).  

   

Detta kan förekomma vid tillfällen då det går dåligt för företaget och de vill dölja så mycket 

som möjligt för de utomstående intressenterna för att de skall bl.a. fortstätta investera i 

företaget. O.Whitfield Broome rekommenderar i sin artikel att FASB skall kräva 
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tillämpningen av DM. Den rättvisande informationen skall vara tillgänglig i samband med 

förtroende och tillit för dess användare. Han anser att den tilläggskostnaden för bytet är ett 

litet pris företagen kommer att betala för den mer klara rapporteringen och för en återställning 

av förtroendet inom rapporteringssystemet (O.Whitfield Broome, 2004).   

3.4 Institutionell teori 

Det finns två sätt en organisation kan bli utsatt för olika krav från omgivningen, enligt Hatch. 

Först skapas fysiska, ekonomiska och tekniska krav om att de olika organisationerna skall 

producera olika varor och tjänster där ett utbyte av dessa skall ske på en marknad. Dessa 

organisationer belönas för att ett utbud skapas för omgivningen och tillförser denna med olika 

produkter på ett effektivt sätt (Hatch, 1997).  

I det andra fallet skapas kulturella, politiska och sociala krav som får de olika 

organisationerna att belönas för att de anpassar sig till bl.a. normer och regler. Omgivningens 

och samhällets värderingar är ytterst viktiga, där en anpassning efter dessa sker utifrån olika 

organisationer, detta visar att det inte är enbart de interna målen som eftersträvas (Hatch, 

1997).  

Det finns flera olika sätt ett företag kan bli påverkad av dess omgivning, där påverkan har sin 

karaktär av ett politiskt, kulturellt eller socialt inflytande. Denna påverkan kan delas in i tre 

former: en tvingande institutionell-, normativ institutionell- och mimetisk institutionell 

påverkan. Den förstnämnda talar om ett tryck som kommer från statens lagar, den andra 

menar att dessa påtryckningar får vidare sin grund i kulturella förväntningar och den 

sistnämnda menar att de olika företagen följer och kopierar andra företags bl.a. strukturer 

(Hatch, 1997).  

Det är den sistnämnda som är intressant i denna studie, då frågor dyker upp varför IM har den 

dominanta ställningen bland de svenska företagen. Det är intressant att se vad dessa företag 

grundar sina val på, därför skapades bl.a. kategorin ”go with the flow” som menar att företag 

har en viss osäkerhet och helt följer bl.a. de andra företags handlingsplan, som i detta fall 

tillämpningen av IM.       
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3.5 Kategorisering av antaganden 

De vetenskapliga artiklarna som nämns ovan beskriver och diskuterar USA:s företag och 

deras val och tillämpning av de respektive metoderna. Eftersom forskningen är baserad på de 

amerikanska företagen, blir de olika teorierna en utgångspunkt till de kategorier som skapas 

nedan och vidare jämförs med utfallet, empirin, för de svenska börsnoterade företagen i denna 

studie. För att se om likheter kan hittas mellan dessa, skrivs de troliga bakomliggande 

faktorerna för amerikanska företag ned för att sedan skapa kategorier som ligger till grund för 

deras val av metod. Dessa kategorier utnyttjas för att se om de svenska företagen grundar sina 

val på samma sätt eller inte, då svaren från intervjuerna formas kring dessa kategorier. Först 

delas de förväntade svaren i fyra olika kategorier som kan tänkas framkomma i empirin och 

som förväntas ge svar på problemet som denna studie behandlar. De olika kategorierna 

grundar sig mestadels på val för IM. De fyra kategorierna beskrivs nedan som vidare prövas 

utifrån den givna empirin och analyseras. 

3.5.1 Tradition/Historia 

Utifrån de tidigare studier kan detta betraktats som en av de troliga anledningarna till varför 

de olika företagen behåller IM. De flesta företag kan tänkas följa den metod dess företrädare 

har tillämpat från början och detta kan ha skapat en slags bekvämlighet för systemet genom 

åren. Miller och Bahnson nämner i sin artikel att IM var klart dominerande år 2000 och än 

idag, tio år senare, är den fortfarande den mest tillämpade (Bahnson & Miller, 2002). Vad 

gäller de svenska företagen fanns det ingen anledning till ett byte mot DM, efter IAS7 

bildades och avskaffade neutraliteten mellan metoderna, då DM var mer uppmuntrad till 

tillämpning än den andra (FAR’s samlingsvolym 2007). ”Traditionen” kan ha skapat en 

bekvämlighet och detta anses kunna vara en av anledningarna till en tillämpning av IM hos de 

flesta företagen, eftersom den har varit den mest använda sedan tidigare.  

3.5.2 ”Go with the flow” mentaliteten  

Denna kategori berör de företag som helt enkelt gör som andra företag gör, de använder den 

”vanligaste” metoden som är mest tillämpbar bland de olika företagen och det visar sig vara 

sant då det är ca 90 procent som tillämpar IM i USA enligt Whitfield Broome och den mest 

tillämpbara metoden även i Sverige enligt FAR:s samling (O.Whitfield Broome, 2004 och 

FAR’s samlingsvolym 2007). Detta är något som denna kategori grundar sig på, att de svenska 

börsnoterade företagen kan ha grundat sitt val på att deras tillämpbara metod är den vanligaste 

och mest använda bland andra företag. En bekräftelse på den institutionella teorin kan skapas 

ifall denna väljs av fler företag, vad gäller mimetisk institutionella påverkan.  
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3.5.3 Bytet från ena metoden till den andra är för kostsamt/tidskrävande  

Denna kategori stärks av både Whitfield Broome och Miller och Bahnson i sina artiklar, då 

bytet kan orsaka och leda till stora kostnader för företaget (O.Whitfield Broome, 2004 och 

Miller & Bahnson, 2002). Utifrån dessa artiklar blir denna kategori den mest övervägande 

jämfört med dem andra, då det har varit tyngdpunkten som diskuterats med en större 

uppmärksamhet än dem andra anledningarna. Kassaflödesanalysen skall vara uppställd på 

samma sätt genom åren för att kunna få möjlighet till att jämföra kassaflödet mellan åren, om 

ett byte sker kan det bildas en svårighet för läsaren som har varit ”van” vid den tidigare 

metoden plötsligt se kassaflödet ur en ny syn, det kan leda till svårigheter för de olika 

jämförelserna perioder emellan. Detta kan ses som ett stort steg ett företag måste ta vid bytet 

för att göra eventuella ändringar i de föregående års kassaflödesanalys och detta är något som 

bör övervägas och analyseras om nyttan för bytet kommer att överstiga kostnaden eller inte, 

detta är något som inte många företag väljer att göra, på grund av bl.a. kostnaden. Denna 

kategori förväntas bli den största grunden till val av metod för de studerade företagen 

(O.Whitfield Broome, 2004 och Miller & Bahnson, 2002). 

3.5.4 Ger mer lämplig information för de externa intressenterna, bl.a. aktieägare.   

Motivering till denna kategori grundar sig på att företagen föredrar sin metod framför den 

andra då de anser att tillämpning av deras metod ger en förenklad och mer förståelig bild för 

användarna och läsarna av kassaflödesanalysen. Enligt Orpurt och Zang har läsarna, dvs. 

intressenterna, varit viktiga för de olika företagen och därmed kan denna synpunkt vara viktig 

för företagen att vara mer försiktig och klar med för att inte skapa en förvirring för 

användaren. Detta kan vara en av anledningarna till att företag valt ”sin” metod att tillämpa 

för att skapa en klar och rättvisande bild av företagets kassaflöde (Orpurt & Zang, 2009).  

3.6 IASB:s föreställningsram 

Enligt IASB:s föreställningsram är syftet med den finansiella rapporteringen att lämna 

information om ett företags ställning i sin helhet, dess resultat samt förändringar i den 

ekonomiska ställningen (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007).  

 

Informationen som lämnas skall vara ett underlag för beslutsfattande i ekonomiska frågor till 

olika användare som exempelvis investerare, anställda, långivare, kunder och leverantörer. De 

kvalitativa egenskaperna är därför avgörande för användbarheten av den information som 

lämnas i de finansiella rapporterna. Kassaflödesanalysen är en del av ett företags rapportering 

som visar företagets ekonomiska ställning och de förändringar som sker under perioden, är 
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det lämpligt att ta med de kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram i denna 

uppsats. Nedan följer de fyra kvalitativa egenskaperna som en redovisning skall innehålla, där 

dagens normgivare ställer krav på enligt IASB (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007).  

3.6.1 Begriplighet 

Begriplighet innebär att de som läser årsredovisningen och andra finansiella rapporter 

förutsätts att ha en tillräcklig kunskap för att kunna läsa och tolka dem. Den kunskap som 

krävs är till exempel kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. Dock ska 

informationen vara begriplig för läsaren och inte alltför komplicerad, så denne kan få en 

förståelse för företagets ekonomiska ställning (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007). 

3.6.2 Relevans 

Huvudkriteriet är att informationen som ges ut skall vara relevant, vilket betyder att den skall 

kunna vara användbar som ett beslutsunderlag för läsaren. Historisk information är relevant, 

då det är utifrån denna en bedömning kan göras om dåtida, nutida och framtida händelser, det 

är upp till läsaren att skapa sina egna bedömningar. Informationen bör vara tillgänglig när 

användarna har behov av den, annars är den inte relevant (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 

2007). 

3.6.3 Tillförlitlighet 

Informationen som ges ut bör vara tillförlitlig och inte vara vilseledande och innehålla 

väsentliga fel, om användaren ska ha nytta av den. Läsaren skall kunna lita på innehållet och 

den information som ges ut i årsredovisningen. IASB har kommit med en del egenskaper som 

förklarar vad de avser med tillförlitlig information. Dessa egenskaper är korrekt bild, 

försiktighet, innebörd och form, neutralitet och fullständighet. Den korrekta bilden, 

tillförlitligheten kan bl.a. kallas för validitet, något som har diskuterats tidigare i uppsatsen 

(Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007). 

3.6.4 Jämförbarhet 

Jämförbarhet innebär att användarna av de finansiella rapporterna ska ges en möjlighet att 

kunna jämföra samma företag över tiden.  Det ska även ges en möjlighet att jämföra företaget 

med andra företag. Med andra ord blir redovisningsinformationen mer användbar om den är 

jämförbar med annan redovisningsinformation, för att möjliggöra detta är det viktigt att 

redovisningsprinciperna följs strikt. Det finns dock fall då företag behöver göra en ändring i 

sina redovisningsprinciper för att alla dessa egenskaper skall kunna anpassas efter olika 

intressenter (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007).  
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Detta kan vara en annan anledning till varför olika företag väljer att tillämpa sin respektive 

metod, då två kategorier täcker detta påstående, ”tradition/historia” samt att ”en mer lämplig 

information ges för de externa intressenterna”. Företagen kan tycka att det är viktigt om att ha 

haft samma redovisningsteknik i över flera år, detta kan ha skapat en bekvämlighet bland 

användarna av rapporten. Ett byte kan leda till förvirring för läsaren av den ”omvandlade” 

rapporten och kan leda till att flera investerare drar sig ur på grund av bytet – det är möjligt att 

detta är något som varje företag befarar. 
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4. EMPIRI OCH ANALYS 

Detta kapitel beskriver och kategoriserar studiens insamlingsdata. Vidare analyseras 

innebörden av empirin och tolkas för att ge en klarare bild av vad som undersökts i 

denna studie. 

4.1 Empiri 

Denna undersökning omfattade den totala populationen, 261 börsnoterade företag i Sverige. 

De inkomna svaren omfattar 64 företag, av vilka 60 svarade via e-post och fyra via 

telefonintervju. Det faktiska bortfallet överrensstämmer med det förväntade bortfallet, tre 

företag (Handelsbanken AB; Sweco AB; Acap Invest AB) har besvarat på ett icke relevant 

sätt. 29 företag har meddelat att dessa inte kan delta med i undersökningen på grund av bl.a. 

tidsbrist, varav 17 via e-post och 12 via telefonintervjun. De företag som har meddelat att de 

inte kan medverka tas inte med i studiens empiri, då detta inte bidrar något till studien. De 

resterande 168 har inte besvarat något alls. Flertal bolag besvarade intervjuförfrågan efter att 

påminnelser har skickats ut. 

 

(Diagram 1) Diagrammet illustrerar antalet inkomna svar totalt, antal företag som inte 

kunnat delta i undersökningen och antal företag som inte besvarade något alls. 

 

Nedan kommer en sammanfattning på svar av de bolag som besvarat intervjuerna. Tre av 

dessa tillämpar DM och resterande 61 tillämpar IM (motsvarande fråga 1). Svaren är 

ordagrant kopierade från e-post format och de svar som insamlats via telefonintervju, har 

skrivits så ordagrant som möjligt för att kunna ge en rättvisande bild av deras svar, detta 

kommer att bifogas i bilaga (Bilaga 7.4, sid. 33).  
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Samtliga företag i undersökningen har inga eventuella planer för att byta till den motsatta 

metoden (motsvarande fråga 3). I och med att svaren på frågorna 2 och 4 är välutförliga, 

hänvisas läsaren till bilaga 7.4 på sida 33. En eventuell förenkling och kategorisering av 

empirin kommer att presenteras nedan.  

4.2 Kategorisering av empiri 

I detta avsnitt kategoriseras de olika svaren utifrån den givna empirin, där en del av 

kategorierna sammanställs med de teoretiska kategorierna och de andra skapas utifrån de 

givna svaren, ifall sådana hittas. Det har klart och tydligt visats att IM, än idag, är den 

dominanta metoden för tillämpningen bland de svenska börsnoterade företagen. Det framkom 

fem olika kategorier utifrån empirin, då fyra av dem redan antagits framkomma i teorin och 

den femte kategorin blir som ett nytt tillägg, då den inte har tänkts ut innan datainsamlingen 

skedde. Nedan sammanställs empirin i de fem olika kategorierna samt visas i diagram för att 

på ett enklare vis kunna analysera de olika svaren och kategorierna och se vilken av dessa 

behåller den dominanta ställningen för val av metod enligt de olika företagen.  

 

 

(Diagram 2) Diagrammet visar de olika kategorierna som har nämnts av företagen i denna 

studie, där 27 företag nämnt minst två kategorier och resterande 34 nämnt endast en 

kategori. 
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(Diagram 3) 34 företag har nämnt endast en kategori som grund till val av deras metod. Även 

detta diagram visar tydligt att kategorin "Enklare" var föredragen framför dem andra och 

valts som enda orsak som ligger till grund för valet av metoden. Detta blir en ytterligare 

bekräftelse på att denna kategori är den dominerande kategorin och överväger dem andra. 

 

(Diagram 4) 27 företag har nämnt flera orsaker till varför de tillämpar sin respektive metod, 

av diagrammet kan utläsas att kategorin ”Enklare” är den dominanta kategorin och de 

resterande kategorierna skiljer sig inte stort från varandra. 

Efter att ha sammanställt svaren visade det sig att 27 företag hade nämnt minst två kategorier 

som orsak till val av den metod de använder. Prevas AB hade t ex sagt att anledningen till 
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varför de har valt IM som metod, var att de haft metoden sedan länge (tradition/historia), 

tycker att den är enklare att använda och dessutom mindre kostsamt.  

 

Kategorierna rangordnas efter betydande påverkan på val av metod, där den förstnämnda har 

störst påverkan och är den främsta bakomliggande faktorn till valet, dem efterföljande 

faktorerna är av mindre betydelse (utifrån diagram 2).  

 Enklare att upprätta samt för läsaren att förstå 

 Tradition/ Historisk tillämpning 

 Ger mer rättvisande bild av den egna verksamheten för de externa intressenterna 

 För kostsamt och mer tidskrävande för att ett byte skall kunna ske 

 ”Go with the flow” – följer andra företag 

 4.2.1 Tradition/historia 

Denna orsak till val av metod har motiverats av flertal företag, då den har klart och tydligt 

visats enligt 15 företag att de inte har velat ändra på metoden, varav sju av dessa valde denna 

som enda anledning för tillämpningen. Denna har varit vald sedan långt tillbaka i företagets 

historia och ser ingen anledning till att byta till den motsatta metoden (den största delen 

utgjordes av IM företag).   

4.2.2 ”Go with the flow” mentaliteten 

Denna orsak till val av metod användes av totalt 12 företag, varav fyra av dessa valde denna 

som enda anledning för tillämpningen. Det har tydligt visat att de följer andra branschföretag.    

4.2.3 Bytet från ena metoden till den andra är för kostsamt/tidskrävande 

I detta fall ansåg 13 företag att bytet till den motsatta metoden skulle vara för tidskrävande 

och kostsamt, varav endast en av dessa valde denna som enda anledning för tillämpningen. 

4.2.4 Ger mer lämplig information för de externa intressenterna, bl.a. aktieägare 

15 av respondenterna ansåg deras metod vara mest tillämpbar för de externa intressenterna, 

även här, om att det ger en mer rättvisande bild av företaget. Tre av dessa valde denna som 

enda anledning för tillämpningen. 

4.2.5 Metoden anses vara enklare tillämpbar än den andra 

Denna kategori har visat sig vara mest dominerande bland respondenternas svar, då hela 40 

företag, tycker att den metod de tillämpar är på grund av att den är enklare. 19 av dessa valde 

denna som enda anledning för tillämpningen. Denna kategori saknar beskrivning eller tidigare 
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bakgrund i denna uppsats, då den uppstod vid datainsamlingen. Detta är inget som kunde 

tänkas innan empirin samlades in och inget som visades vara en orsak till ett byte bland den 

tidigare forskningen som använts i teorin.   

 

4.3 Analys 

Enligt tidigare studier har IM visat sig vara den dominanta metoden bland företagen i USA 

och Sverige. Efter den insamlade empirin i denna studie har det än en gång bekräftats att IM 

är dominerande vid tillämpning av kassaflödesanalysen, där enbart tre företag av 64 tillämpar 

DM. Det intressanta att undersöka är de olika anledningarna varför företagen tillämpar vald 

metod, detta som har varit tyngdpunkten i studien. Enligt erhållet resultat har huvudfrågan 

besvarats, orsakerna till metodval har kategoriserats och sammanställts. Nedan analyseras 

empirin i samband med kategorierna i förhållande till teorin.  

 

TRADITION 

För tio år sedan visade en studie i USA om att IM var den dominerande bland de amerikanska 

företagen, som Bahnson och Miller tog upp i sin artikel. Än idag är IM den mest tillämpade, 

även i Sverige, IM anses vara det bl.a. av bekvämlighetsskäl. Förväntningarna kring 

”Tradition” kategorin innan empiriinsamlingen, var att de olika företagen grundade sina val 

på att den idag tillämpade metoden har använts sedan en lång tid tillbaka. Den teoretiska 

utgångspunkten att IM har dominerat i över tio år, verkar inte stämma överrens med den 

ovannämnda kategorin ”tradition”.  Endast en liten del av motiveringen till metodval vid 

upprättande av kassaflödesanalys kan kopplas till kategorin ”tradition”. 

 

Flera företag har tillämpat IM i takt med RR7 som behöll en neutralitet mellan DM och IM. 

Dessa fortsatte även efter IAS7 som kom med en större uppmuntran till DM. Traditionen var 

motiveringen för de företag vars svar tillhör denna kategori. Anledningen kan vara att de 

anser att jämförbarheten, utifrån IASB:s referensram, i deras redovisning inte bör ändras. 

Kopplingen till IASB anses förekomma i takt med jämförbarheten över en viss period, 

tillämpning av samma metod över en lång period kan bidra till en bättre transparens bland 

olika års redovisningar. Det är möjligt att företagen anser att det är viktigt att behålla samma 

redovisningsteknik i över flera år för att användarna av rapporten skall på ett enkelt sätt kunna 

jämföra företaget över flera perioder, samt andra företag som tillämpar samma metod. Det kan 

dyka upp problem om ett metodbyte sker, kassaflödesanalysen har ett annat uppställningsform 
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och ny information tillkommer medan den tidigare försvinner. Detta kan leda till att rapporten 

blir svår att jämföra med tidigare år, då kassaflödesanalysen hade en annan uppställningsform 

och med de andra företag då de tillämpar den motsatta metoden. Frågan är om den 

nytillkomna informationen ger mer användning och ökar förståelsen bättre än den tidiga.  

 

GO WITH THE FLOW 

Den stora procentuella skillnaden metoderna emellan, både nationellt och internationellt, har 

lett till en uppfattning om att de olika företagen väljer att tillämpa samma metod som ”de 

andra” företagen. I detta fall antogs den mimetisk institutionella påverkan vara en av 

anledningarna till varför IM dominerar på marknaden. Enbart för att majoriteten av företagen 

tillämpar IM ger ingen anledning till att se ”go with the flow” som grunden till det. Det 

viktigaste skälet till varför stora delar av de svenska företagen tillämpar IM är i denna studie 

inte på grund av att det är den ”vanligaste” metoden. Detta är mer som ett komplement till de 

andra kategorierna. En förutsättning till varför de företag som tillhör denna kategori väljer att 

tillämpa sin metod genom att följa ”andra”, kan vara att de anser att intressenterna på ett 

enklare sätt jämföra den givna informationen med andra företag samt konkurrenterna. Om ett 

företag väljer att byta till DM tar företaget en indirekt risk med att intressenterna kan välja att 

inte investera i företaget, då jämförbarheten med branschen eller relevanta företag blir svår på 

grund av metodval i kassaflödesanalysen då skillnader uppstår och det kan vara svårt att 

analysera och jämföra företagen emellan. Dessa är inte ens hälften av den totala populationen 

bland Sveriges börsnoterade företag. Om alla företag tillämpar IM blir jämförbarheten enklare 

samt att ett företag på ett bättre sätt finner skillnader samt likheter med andra företag, där de 

lättare kan se sina svagheter samt styrkor i förhållande till sina konkurrenter. Detta är något 

som är bra även för intressenterna där de kan få en liknande utbud av information som de kan 

jämföra och därmed välja vilket företag de vill investera i. Detta område berörs en aning mer 

av nästa kategori.     

 

LÄMPLIG INFORMATION 

Denna kategori berör de olika intressenternas behov samt vilken typ av information de är ute 

efter inom företaget. Lämplig information i kassaflödesanalysen är viktigt för företagets 

fortlevnad. Som tidigare nämnts är det viktigt att erbjuda intressenten den information som 

efterfrågas för att kunna utvärdera företaget som investeringsalternativ. Ett metodbyte leder 

till en dubbelrapportering som kan försvåra, detta kan leda till att externa intressenter avstår 

från att studera och utvärdera företaget över en period, något som även IASB:s referensram 
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diskuterar. Den dubbla rapporteringen är en övergångsperiod som underlättar för 

intressenterna vid utvärdering av företaget då skillnader visas mellan de olika metoderna, 

detta kan dock anses omständigt. Perioden för den dubbla rapporteringen kan variera 

beroende på vad företaget själv anser hur lång tid en intressent behöver för att lära sig hantera 

den nya rapporteringen med DM. Möjligt att en del läsare av rapporten under 

övergångsperioden väljer att inte investera i företaget i fortsättningen i takt med att ett byte 

kommer att ske och företaget blir svårt jämförbar med dess konkurrenter.  

 

Däremot, det som Orpurt och Zang nämner i teorin, anses DM vara ett bättre hjälpmedel för 

marknadsaktörerna, intressenterna, att förutspå ett företags framtida betalningsförmåga, trots 

den komplicerade övergången. Allt beror på hur nyttan vinklas och tolkas beroende på vem 

som erbjuder rapporten och vem som hanterar samt värderar den. De studerade företagen har 

närmare förklarat att deras valda metod är bättre anpassad till de externa intressenterna. Miller 

& Bahnson nämner i sin artikel om att de amerikanska företagen anser att IM är den mest 

anpassade metoden för intressenterna. Spekulationerna på att den valda metoden ger en mer 

rättvisande bild och lämpligare information av företagets kassaflöde för de olika 

intressenterna har visat sig stämma överens, endast till en viss del, med det faktiska svaret 

som har kommit in från de olika företagen. Dessa företag kan vara väl medvetna om de olika 

intressenternas behov av lämplig information och kanske därför betonar att denna kategori 

spelar en viktig roll.  

 

KOSTSAMT/TIDSKRÄVANDE 

Det finns olika anledningar till varför en metod föredras före den andra, där en av dem är att 

ett metodbyte för en kassaflödesanalys är för kostsam. De flesta företags ekonomisystem är 

anpassade till den ursprungliga metodtillämpningen för redovisningen och ifall ett byte sker 

uppstår olika administrativa kostnader för bland annat upplärning av personal. 

Övergångsperioden är komplicerad och svår att följa både som intern och extern intressent 

enligt Orpurt och Zang. Även den dubbla rapporteringen som nämnts ovan är kostsam för 

företaget. I princip talar samtliga artiklar som behandlas i denna studie om att kostnaden är 

grunden till varför ett metodbyte inte sker och varför IM är den mest tillämpbara metoden. 

Det är endast en liten procent av de undersökta företagen som inte skiljer sig mycket från de 

föregående kategorierna. Däremot skapades en förståelse utifrån empirin för att flertal av de 

undersökta företagen ”inte vågar” riskera den stora kostnaden och vet inte om den nya 

metodens nytta kommer att överväga den stora kostnaden. Detta är något som bör diskuteras 
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med företagsledningen och undersökas, vilket är en tidskrävande process, detta är en av 

anledningarna till varför vissa inte ger sig in på ett byte.  

 

ENKLARE 

Alla de ovan nämnda kategorierna har resulterat till att vara olika komplement till den främsta 

och största orsaken till varför de undersökta företagen tillämpar vald metod, främst IM.  

Dessa fyra förväntades ha separat påverkan på de olika företagen, att den ena kategorin skulle 

överväga den andra. Dessa har visat sig vara undergrupper till den huvudsakliga orsaken till 

val av kassaflödesmetod vilket visat sig vara ”enklare”. Det är även den kategorin som fick en 

dominerande ställning bland de undersökta företagens svar. Detta är något som missades vid 

utformningen av kategorierna, då tidigare forskning inte gav någon antydning på ett tydligt 

sätt i takt med den teorin som tillämpades, till att företag kan grunda sitt metodval på att den 

är enklare. Nu, efter den insamlade empirin, ges en klarare bild av att de undersökta företagen 

föredrar IM för att det är den enklare metoden att tillämpa i samband med de föreslagna 

kategorierna.      

 

De företag som har tillämpat IM under en längre tidsperiod har inte låtit sig påverkats av 

IAS7 de anser att det inte finns tillräckligt övertygande anledning till att byta metod till DM. 

Ett av de enstaka företagen som idag tillämpar DM, Intoi AB, anser att just denna metod ger 

en bättre och mer lämplig information till bl.a. aktieägare och andra intressenter. De andra 

företagen, Investor AB och Industrivärden AB, anser att DM är mest anpassad till deras 

verksamhet, där IM skulle kräva mer omfattande justeringsposter. Något som kan ha 

övertygat företagen som tillämpat DM, är att de insett att fördelarna överstiga 

tilläggskostnaderna, som många andra företag befarar. Detta kan sammankopplas med Miller 

och Bahnsons påstående om att det inte finns någon tvekan att dessa fördelar kommer att 

utesluta och överväga nackdelarna. Enligt dem är DM den efterfrågade metoden bland de 

externa intressenterna. Detta var något som uppskattades även av de australiensiska 

användarna av kassaflödesanalysen, externa som interna. Denna studie har visat att de olika 

företagen anser att deras tillämpning av IM ger en mer rättvisande bild och avspeglar 

verksamheten på så sätt som intressenterna ”vill” ha det, i motsats till Orpurt och Zangs 

slutsats att DM är den mest eftertraktade bland intressenterna och ger den mest rättvisande 

bilden av kassaflödet.     
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5. SLUTSATSER 

Detta kapitel drar slutsatser utifrån undersökningen och huvudfrågan besvaras.  

Innan slutsatser dras påpekas det att denna studie inte täckte hela urvalet och fick med svar 

från 23,4% av totala populationen. Därmed kan inte en generalisering göras av hela 

populationen och de slutsatser som dras gäller endast de företag som bidrog med svar i denna 

studie. 

Teorin som tillämpats i denna studie gav anledningar till att skapa de olika kategorierna som 

förväntades besvara frågeställningen. Dessa kategorier skapades utifrån slutsatserna de olika 

studierna kom med. Det som förväntades var att en av de olika kategorierna skulle dominera 

över de andra och bli den största anledningen som en bakgrund till företagens val av metod. 

De separata kategorierna verkade inte stämma överrens då det istället bildades en ny 

uppfattning efter den insamlade empirin. Den uppfattningen antyder att de härledda 

kategorierna endast är olika komplement till den stora anledningen, där de fyra kategorierna 

mynnar ut i en stor kategori, som visade sig vara ”enklare”. Det innebär inte att de saknar 

betydelse för varför de undersökta företagen tillämpar sin valda metod, främst IM. De är 

tillsammans av betydande mening för de olika företagen, beroende på vad de är ute efter i sin 

verksamhet, väger den ena eller den andra kategorin tyngre än de resterande, men dessa är 

fortfarande en del av kategorin ”enklare”.  

En ytterligare slutsats som kan dras är att IM är enklare i jämförelse med DM, det är något 

som har påpekats av flertal av de undersökta företagen. Dessa företag har antytt flera olika 

anledningar till detta faktum, bland annat de fyra kategorierna. Orpurt och Zang nämnde 

däremot att DM kan vara den efterfrågade metoden bland de olika marknadsaktörerna som 

bland andra är de externa intressenterna som investerare (Orpurt & Zang, 2009). Ett val av 

metodtillämpning kan bero på vad ett företag är ute efter inom sin verksamhet, ifall ett företag 

anser att intressenter utgör en viktig grupp, är DM något företaget bör fundera på att tillämpa 

inom sin kassaflödesanalys. I denna undersökning har det visat sig att de svenska företagen 

anser att IM visar den mest korrekta bilden av kassaflödet och att det är den efterfrågade 

metoden av externa intressenterna. Detta resultat sätts på kant i förhållande till Orpurt och 

Zangs undersökning som påstår att DM är den mest rättvisande metoden och efterfrågande av 

externa intressenter (Orpurt & Zang, 2009).  
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Den kategorin som förväntades få flest svar, var att den alternativa metoden, DM, är för 

kostsam och tidskrävande, fick i princip minst antal företag med sig i denna undersökning. I 

detta fall bekräftas inte teorin och den tidigare forskning som nämnde denna som största 

möjliga anledningen till att DM inte väljs. Detta kan bero på att de tidigare studierna har 

gjorts på de amerikanska företagen och den förväntade kopplingen till de svenska företagen 

visades inte stämma överrens. Därmed dras slutsatsen gällande kostnadskategorin om att det 

inte finns en koppling mellan de 61 undersökta svenska företag och amerikanska företag för 

grundandet av vald metod, trots den gemensamma dominerande tillämpningen av IM. 

Företagens svar kan dock vara tvetydliga i den mening att de inte vill säga att kostnaderna är 

för stora som en motivering vid val av metod, speciellt när DM är den teoretiskt och 

institutionellt erkända metoden. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Detta kapitel innehåller den avslutande diskussionen kring det resultat som har erhållits 

utav undersökningen samt förslag till vidare forskning. 

Idag är IM den dominerande metoden bland de svenska börsnoterade företagen, trots att IAS7 

förespråkar DM. Denna studie har visat att de 61 undersökta företag tillämpar sin metod till 

stor del på grund av att den är enklare att tillämpa.  Den tidigare forskningen som nämndes 

ovan framhävde kostnaden som den största anledningen, i samband med andra mindre 

orsakerna, till varför de amerikanska företagen inte väljer att byta sin metod. Dessa studier 

överenskom inte med de undersökta svenska företagen, där kostnaden visade sig vara av en 

liten betydelse för att kunna påverka valet.  

Miller och Bahnson talade om att det lyder ingen tvekan om att fördelarna med ett byte till 

DM kommer att överväga nackdelarna som framkommer med de kostnaderna. Detta är något 

som de svenska företagen kan ha överseende med för att ta ett steg längre fram för att göra ett 

byte. En ytterligare förebild kan vara de australiensiska företagen som har DM som den enda 

tillåtna metoden, vilket i slutändan visade positiva reaktioner från de interna samt externa 

användarna av en kassaflödesanalys. Detta är ett ”levande bevis” om att nyttan kan överstiga 

de kostnader som tillkommer med DM och kan gynna företagen mer än väntat. Enbart för att 

en metod är enklare att tillämpa innebär inte att den är bättre, som nämnts tidigare föredrar 

flera externa användare av en kassaflödesanalys DM. Detta är något som kan undersökas 

djupare vid möjlighet att få svar från samtliga företag för att kunna dra generella slutsatser om 

hur de olika företagen tänker vid val av metod. 

Det bortfall som förekom i undersökningen sänker tillförlitligheten i och med att 

procentsatsen var mycket hög, 76,6 %. Detta är alldeles för stort bortfall och leder till att hela 

urvalet som borde ha undersökts och ha insamlats svar från, bidrog inte med den information 

som behövdes. Detta var dock något som förväntades innan undersökningen genomfördes, 

eftersom det är svårt att få fram all den information som behövdes för att genomföra studien 

av samtliga bolag, då denna information krävde participens av bolagen och medverkan.  

En annan negativ synpunkt är att kategorin "Enklare" inte blev genomtänkt innan empirin 

insamlades, detta gav inte någon klar anledning till varför företag föredrog sin metod. 

Teorierna och den tidigare forskningen koncentrerade sig mer in på att valet baserades på 
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kostnaden, att det skulle helt enkelt vara mycket dyrare att tillämpa den motsatta metoden.  

Ett förslag till vidare forskning, är att undersöka det intressanta fenomenet kring att företag 

försöker dölja sin verksamhet för intressenterna, på grund av att det går dåligt för företaget, 

men de vill att de fortsätter att investera i företaget. Detta är intressant att undersöka, men 

väldigt svårt. Ett annat förslag kan vara att gå mer in på djupet och undersöka endast de 

företag som tillämpar DM i sin kassaflödesanalys och mer utförligt ta reda på anledningen till 

att dessa bytte metod och hur denna passar deras verksamhet bättre än IM.   
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7. BILAGOR 

7.1 Mall till intervjufrågor (inkl kort sammanfattning av syfte) 

Hej, vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver en kandidatuppsats om 

kassaflödesanalys inom ämnet redovisning. För att kunna genomföra studien vill vi göra en 

undersökning där Ert svar kommer utgöra grunden för vårt arbete. Syftet är främst att ta reda 

på vilken metod (direkt/indirekt) föredras vid upprättandet av en kassaflödesanalys och utifrån 

vilka grunder denna bestäms. Tanken är att få en förståelse för vad det är som styr företagens 

val av metod.  

Därför har vi valt att ställa några frågor till bl.a. Ert företag för att kunna genomföra vår 

studie. Vi är tacksamma om ni skickar frågorna vidare till er ekonomiansvarig eller revisor 

om ni själva inte kan besvara dessa. Nedan kommer de frågor som vi vill att ni besvarar: 

________________________________________________________________________ 

1. Vilken metod för redovisning av kassaflöde använder ert företag? 

2. Varför har ni valt just denna metod och nämn de största anledningarna till varför 

inte den andra? 

3. Har ni eventuella planer för att byta till den motsatta metoden?  

4a. (Till er, som använder sig av den indirekta metoden) De företag som har bytt till den 

direkta metoden, varför tror ni de har gjort det? 

4b. (Till er, som använder sig av den direkta metoden) De företag som INTE har bytt till 

den direkta metoden än, varför tror ni de inte gör det? 

___________________________________________________________________________ 

I det fall det är fråga om knapp tid och bekvämlighet för Er, kan ni alternativt besvara dessa 

frågor via en telefonintervju. Ange gärna det telefonnummer vi kan nå er på och den tid som 

passar er. 

Vi blir tacksamma för ett snabbt svar! 

Med vänlig hälsning - Haris & Eleonora 
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7.2 Illustration av en möjlig kassaflödesanalys enligt indirekt metod 

 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster (+/-) 

Reavinst/Reaförlust (netto) (+/-) 

Avskrivningar (+) 

Avsättningar (+) 

Orealiserade valutakursvinster/förluster (+/-) 

Skatt (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Summa 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital (exkl. likvida medel) 

Ökning/minskning av varulager (-/+) 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar (-/+) 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder (+/-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten Summa 

 

(Sundgren, Nilsson och Nilsson, sid.308) 

 

7.3 Illustration av en möjlig kassaflödesanalys enligt direkt metod 

 

Den löpande verksamheten 

Inbetalningar från kunder (+) 

Utbetalningar till leverantörer och anställda (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före betalda räntor och inkomstskatter Summa 

Erhållen ränta (+) 

Erlagd ränta (-) 

Betald inkomstskatt (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten Summa 

 

(Sundgren, Nilsson och Nilsson, sid.305) 
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7.4 Data 

Företag Meto

d 

Varför denna metod? Planer för byte 4a och 4b 

Cardo 

AB 

IM Den är den vedertagna modellen både från preparer 

(företagen) och användarna (analytiker/investerare). 

Den är en naturlig brygga mellan resultaträkning 

och balansräkning. Den är den enda praktisk 

tillämpbara metoden i en stor internationell koncern 

med omräkningseffekter och interna transaktioner. 

Ekonomisystem/redovisningssystem är inte 

uppbyggda för att kunna använda en direkt metod. 

Nej För att maniskt 

uppfylla regelverket 

(IFRS som förordar en 

direkt metod). Inte för 

att det efterfrågas av 

någon användare av 

den finansiella 

informationen 

Addnod

e AB 

IM Den indirekta metoden är troligen mest använd och 

är därför troligen mest bekant för läsarna. En 

tillämpning av den direkta metoden skulle kräva 

relativt omfattande förändringar av 

rapporteringssystem 

Nej Kanske för att den kan 

vara mer lättförstålig 

för läsare som inte är 

ekonomer 

Betsson 

AB 

IM Vi har historiskt alltid använt denna, ser inget skäl 

att byta. Måste då arbeta om alla jämförelsesidor 

bakåt. Indirekt metod är dessutom enklare att 

använda. 

Nej Vet ej 

Lammh

ults 

Design 

Group  

IM Vår redovisning är uppbyggd på ett sätt som gör det 

enklare att redovisa kassaflödena enligt den 

indirekta metoden. Den indirekta metoden är också 

den mest använda bland börsnoterade bolag och 

därför enklare att förklara för styrelse och andra 

ledande befattningshavare 

Nej Svårt att svara på. 

Kanske för att de 

tycker att det ger en 

bättre styrning och 

uppföljning av 

kassaflödena i deras 

verksamhet 

ITAB 

Shop 

Concept  

IM Den är enklare Nej Vet ej 

DGC 

One AB 

IM Enklare att upprätta med sambanden mellan RR och 

BR. Byte av metod innbär större arbete med att 

göra om historiska jämförelsetal 

Nej Regelverken 

förespråkar direkt 

metod. Ex IFRS där 

direkt metod är den 

rekommenderade att 

använda för 

rapportering av 

kassaflöden 

Duroc 

AB 

IM God redovisningssed  Nej Vet ej 

HEXPO

L AB 

IM Den indirekta metoden ger en bra bild av 

kassaflödet och är enkel eftersom den mesta 

informationen kan hämtas från resultat och 

balansräkningen 

Nej, men det finns planer 

inom IFRS att förorda den 

direkta metoden och 

eftersom vi följer IFRS 

kan det leda till en 

övergång till den direkta 

metoden. 

Vet ej 
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Indutrad

e AB 

IM Som börsbolag måste vi följa IAS 7 och den praxis 

som utvecklats. IAS 7 ger ju ett val mellan 

metoderna, men jag skulle tro att det är vanligast att 

följa indirekt metod och att det var därför Indutrade 

valde det. Indutrade är ju också avknoppat från 

Industrivärden och blev eget börsbolag först 2005. 

Kanske var det så att Indutrade valde att tillämpa 

indirekt metod pga att Industrivärden tillämpade 

den?  

Så med andra ord är det svårt att ge bra svar på 

respektive fråga nedan. Så vårt svar är att beslutet 

av metod gjordes vid börsintroduktionen och 

därefter håller vi fast vid valet så länge inte några 

större förändringar sker inom regelverket för KFA. 

I vilket fall så är ju metod 

inget man ändrar år från 

år. När de finansiella 

rapporterna upprättas är vi 

ju som börsbolag måna 

om att läsarna ska känna 

igen sig och få 

jämförbarhet mellan åren. 

Valet av metod är därför 

något bolaget en gång valt 

och byte är inte ens en 

punkt vi tar upp till 

övervägande så länge inte 

någon ny 

rekommendation kommer 

från IASB eller börsen. 

Inget svar 

Intoi 

AB 

DM Vi hade en diskussion med våra revisorer för ett 

antal år sedan och kom fram till att denna metod 

gav lämplig information till aktieägare och 

andra intressenter. Har sedan början av 2000-

talet ej diskuterat metod något mer utan "kört 

på". 

Nej Vet ej 

Ericsson IM Det är svårt med IS/IT system som supportar den 

direkta metoden, liksom hantering av moms 

Vi konsidererar alltid nya 

regler och förändringar, 

men med anledning av 

ovan har ingen ändring 

skett än 

Fråga dem 

Hemtex 

AB 

IM Anledningarna till varför vi valt den indirekta 

metoden och inte den direkta metoden är att den är 

mycket lättare att arbeta med. Den direkta metoden 

kostar mycket att implementera och är mer 

arbetsam, det är svårt att ta fram nödvändig info. 

Inte i dagsläget Den direkta metoden 

är lättare att använda i 

jämförande syfte och 

enkel att analysera. 

Den är användbar som 

beslutsunderlag internt 

och planering inom 

organisationen. 

Eniro 

AB 

IM Vanlig metod som stöds av ekonomisystem Inget svar För att de har gott om 

tid att arbeta med 

uppställningsformer i 

extern rapportering. 

Duni 

AB 

IM Enklast att få ihop ett kassaflöde som hänger med 

balans och resultaträkning 

Nej Krav från ägare eller 

att de har en sådan 

verksamhet som gör 

att de förstår sitt 

kassaflöde bättre 

genom den direkta 

metoden. 

Fabege 

AB 

IM Enkelhet att få fram uppgifter är ett tungt vägande 

skäl. Vi tycker också att den metod vi använder 

speglar vår verksamhet och fyller sina syften väl 

Unga planer på att ändra Förmodligen för att de 

tycker att den passar 

deras syften och 

verksamhet bättre 
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Electra 

Gruppen 

AB 

 

 

IM 

Den indirekta metoden är den kassaflödesanalys 

som används mest i Sverige. Läsare av 

Årsredovisning och delårsrapporter är därför väl 

införstådda med metoden. Som läsare får du viss 

information endast genom den indirekta metoden 

Nej Så länge 

Redovisningsrådet inte 

rekommenderar den 

direkta metoden 

kommer inte många 

företag att byta 

Arise 

Windpo

wer AB 

IM För den logiska kopplingen mellan kassaflöde, 

resultat- och balansräkning samt att denna metod på 

ett enkelt och i vårt tycke rätt sätt visar företagets 

kassaflöden 

Nej Vi har inte bytt metod. 

De företag som byter 

gör det säkert av skälet 

att man tycker ny 

metod bättre speglar 

verksamheten 

Alliance 

Oil 

Compan

y  

IM  Vi tillämpar historiskt sett indirekt metod. Varför vi 

valde denna går inte att säga idag – det gjordes av 

tidigare medarbetare. Men den indirekta metoden är 

vanlig för stora bolag som rapporterar i enlighet 

med IFRS. Den huvudsakliga fördelen med den 

indirekta metoden är att den i jämförelse med den 

direkta bedöms vara lättare att beräkna när man 

förbereder kassaflödesanalysen.  

Nej Avstår från att gissa på 

den 

Karo 

Bio AB 

IM Vi har en verksamhet där det inte är några stora 

skillnader mellan resultat och kassaflöde. Vi har en 

relativt okomplicerad redovisning med få 

klassificerings- och periodiseringsfrågor, och i 

normalfallet inte några stora av- eller 

nedskrivningar. Val av metod för kassaflödesanalys 

är ingen stor fråga för oss, inte så stor skillnad i vårt 

fall. Den indirekta metoden har använts under lång 

tid av bolaget och har varit den metod som flest 

branschkollegor använt. Underlättar jämförelser om 

samma metod används av bolag i samma bransch 

 

Nej, vi har inga planer på 

att byta. Har diskuterats 

med våra revisorer men vi 

har kommit fram till att 

det inte finns anledning 

att byta metod 

Troligen för att den 

metoden passar deras 

verksamhet, gör deras 

kassaflödesanalys mer 

lättöverskådligt/mer 

logisk att följa än den 

indirekta metoden 

 

Aspiro 

AB 

 

IM 

 

Enklaste metoden. Lättare att se koppling till övriga 

finansiella rapporter 

 

Nej 

 

Kan se det som att den 

direkta metoden för 

presentation av 

kassaflödet från den 

löpande verksamheten 

är mer av just en 

kassaflödesanalys d v s 

att det är faktiska 

kassaflöden som 

rapporteras och inte 

”bara” ett antal 

justeringar av 

resultatet så att det så 

småningom blir ett 

betalningsöver- eller 

underskott 
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Aerocri

ne AB 

IM I praktiken har alltid kört med den, även innan 

IFRS, det är den som revisorer tycker vi skall 

använda, enklast och hantera. 

Nej, inga planer för det, 

det finns ingen anledning 

till byte. 

Kan bero på att det är 

enklare att hantera just 

för deras verksamhet, 

eller är osäker på den 

frågan faktiskt 

SSAB IM ”Vi tycker att det finns ett värde i att känna igen sig 

ifrån resultaträkningen och förändringen i 

balansposter i kassaflödet. Dessutom har vi inte 

något effektivt system för att fånga de faktiska 

flödena av pengar”. 

Nej ”Vet ej, men i IFRS är 

det den direkta 

metoden som förordas 

och som anses ge 

bättre underlag för 

bedömning av 

framtida kassaflöden”. 

Trellebo

rg AB 

IM ”I en större koncern som Trelleborg så är det 

mycket svårt att hantera den direkta metoden med 

de underliggande ekonomisystem som finns inom 

koncernen”. 

Nej  ”Svårt att säga. Känner 

inte till någon större 

koncern som har bytt”.  

 

Scania 

AB 

 

IM  

”Enklare informationsinsamling och ger enligt vår 

bedömning samma informationsvärde”. 

”Eftersom det pågår 

regeländringar inom IFRS 

där krav ställs på den 

direkta metoden är det 

troligt att ett byte kommer 

att ske. Om dock man 

kommer tillåta en indirekt 

metod eller en förenklad 

direkt metod kommer 

denna att användas”. 

”Möjligtvis krav från 

externa intressenter 

t ex analytiker eller att 

företaget befinner en 

bransch där det är 

enkelt att redovisa 

enligt direkta metoden 

eller där det ger mest 

rättvisande bild”.  

 

 

 

 

Handels

banken 

 

 

IM 

 

 

”Just för bankar är kassaflödesanalysen lite 

nonsens, dvs inte så speciellt informativt, eftersom 

det handlar väldigt mycket om pengar som flöder. 

Information om kassaflöde är kanske inte något 

som man värderar en bank på”. 

 

 

Nej 

 

 

Vet inte 

Prevas 

AB 

IM ”Denna metod valdes för länge sedan och 

antagligen på grund utav att det är den mindre 

kostsamma metoden och lätt att upprätta enligt”.  

Nej Ingen aning 
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Q-Med 

AB 

IM  ”Även om även den indirekta metoden ibland kan 

bjuda lite motstånd så är det trots allt betydligt 

enklare att beräkna kassaflödet enligt den än enligt 

den direkta metoden. Den direkta metoden kräver 

att betalningsströmmarna klassificeras redan på 

transaktionsnivå, medan den indirekta kan göras 

baserat på resultat- och balansräkningar plus ett 

mindre mått av tilläggsinformation”.  

 

Nej  ”Personligen har jag 

aldrig arbetat med den 

direkta metoden, men 

jag kan föreställa mig 

att den ger en bättre 

bild av kassaflödet än 

den indirekta. Som 

namnet säger, man ser 

mer direkt varifrån 

flödena kommer och 

får på så vis sannolikt 

en korrektare analys. 

Det skulle jag kunna 

föreställa mig vore ett 

bärande skäl för att 

byta till direkt metod”.  

NCC 

AB 

IM ”Den indirekta är betydligt enklare att förstå, 

eftersom den utgår från företagets resultaträkning. 

Vi styr även vår egen verksamhet efter samma 

metod, och det förenklar då ytterligare om man 

enkelt tar utgångspunkt i resultaträkningen när man 

ska beskriva kassaflödet”.  

Nej Vet ej - tror de flesta 

använder indirekt 

metod av ovan angivna 

skäl 

Sweco 

AB 

IM   ”För att följa den löpande verksamheten (inte 

investerings- eller finansieringsverksamheten)” 

Nej  4a ”Har inte funderat 

på frågan och har 

ingen kommentar” 

Investo

r AB 

DM Använder den direkta metoden, men för 

framräkning av rapporterade värden finns vissa 

inslag av indirekt metod. Största delen av våra 

kassaflöden härrör från köp och sälj av aktier 

och vi har i våra processer lätt att få fram 

likvider från köp och sälj Detta talar för den 

direkta metoden. Indirekt metod med 

utgångspunkt i årets resultat skulle kräva 

omfattande justeringsposter 

Nej, regelverkets 

utveckling lutar också 

mer åt den direkta 

metoden 

Krävs en hel del 

förändringar i system 

och 

rapporteringsprocess

er – det i sig ger en 

trögrörlighet 

Sigma 

AB 

IM  ”Det finns inte systemstöd för att boka och följa 

transaktioner för en direkt metod”.  

Nej  ”Tveksamt hur många 

som gjort det”. 
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TeliaSo

nera 

AB 

IM Vi är en stor koncern med många dotterbolag i olika 

valutor och med olika underliggande 

huvudbokssystem. För att att kunna sammanställa 

en komplett kassflödesanalys enligt den direkta 

metoden krävs omfattande anpassning av system 

och rutiner. De direkta metoden kan ge information 

som inte den indirekta ger men kostnaden och 

besväret för att anpassa redovisningen anser vi inte 

uppväger eventuella fördelar. 

  

Nej. Det finns förslag från 

IFRS som bla  behandlar 

detta område ett 

"Discussion paper - 

Financial Statement 

Presentation" från 2008 

som förväntas mynna ut i 

en "Exposure draft" under 

2010. I det som hittills 

kommit fram så kan det 

bli så att den direkta 

metoden kan bli den enda 

tillåtna. Många har lämnat 

liknande synpunkter (som 

vår i pkt 2 ovan) på det 

som IFRS skrev i sitt 

"Discussion paper". Vi 

avvaktar naturligtvis hur 

detta mynnar ut i en 

framtida färdig 

rekommendation innan vi 

gör några ändringar.  

Vi har inga teorier för 

några andras räkning - 

men - som tips kan ni 

(om ni inte redan gjort 

det) läsa kommentarer 

till IFRS Discussion 

paper 2008 i ämnet 

"Financial Statement 

Presentation".  

SCA 

AB 

IM Den indirekta metoden är i linje med vår operativa 

uppföljning och därför är vårt system också 

utformat på så sätt .  

Nej Företag som använder 

direkta kanske gått på 

rekommendation att 

för den löpande 

verksamheten så ger 

den direkta metoden 

bättre information av 

framtida kassaflöden.  

Atlas 

Copco 

AB 

IM Den indirekta metoden är enklare att använda för att 

det är lättare att få fram informationen till den 

metoden.  Den indirekta metoden är också starkare 

kopplad till resultaträkningen och ger också 

information om förändringar i rörelsekapitalet.  

Den största anledningen till att inte den direkta 

metoden används är att det är svårare och mycket 

mer tidskrävande att få fram information om alla in- 

och utbetalningar. Direkta metoden skulle bla kräva 

att ekonomi-/rapporteringssystemen byggdes om 

för att kunna fånga upp in-och 

utbelatningströmmar.  

Nej.vi skulle bara byta till 

direkt metod om det 

skulle bli den enda tillåtna 

metoden. 

Möjligen för att IFRS 

förordar den metoden. 

Elektron

ikgrupp

en AB 

IM Har inte kännedom om historiken, anställd sedan 

september, men skulle tro att det är enklare i en stor 

koncern med >15 rapporterande  

enheter att göra kassaflödet för koncernen enlig 

indirekta metoden 

 

Nej  Vet ej 
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Enea 

AB 

IM Indirekt metod är enklare att tillämpa för de flesta 

företag. Direkt metod skulle kräva stora 

förändringar i våra ekonomisystem, troligen helt 

andra system än de vi har idag. Därmed skulle 

kostnaden för att införa direkt metod vara väldigt 

hög. 

Nej, vi anser att den 

indirekta metoden ger väl 

så bra information.  

Vet ej 

Cloetta 

AB 

IM Indirekt är tillförlitlig och belyser tillräckligt vår 

verksamhet. Direkt metod är komplicerad och 

kräver större resurser för att i praktiken 

genomföras. 

Nej  

Catena 

Fastighe

ter AB 

IM Jag tror att det framförallt är två anledningar. 

Tradition/vana och en enklare koppling till 

redovisning/bokföring. 

Ett byte av metod blir 

troligen nödvändigt p g a 

att vi följer IFRS 

(börsnoterade). 

Vet ej 

Acap 

Invest 

AB 

IM Det jag kan svara på är att vi använder den indirekta 

metoden för kassaflödesanalyser. 

Vi följer IFRS och har 

inga planer på att byta till 

någon annan metod i 

dagsläget. Det skulle vi 

endast göra om IFRS 

kräver detta.  

 

Connect

a AB 

IM Det är den som vi använt historiskt och vi tycker att 
den fungerar bra. 

Tycker den är lättare. Man kan lätt utnyttja 

skillnaderna i balansräkningen. 

Ärligt så har jag alltid kört den och känner mig 

hemma i den. 

 

Nej Tror att det är mest 
mindre företag som 
använder direkt. De 
som inte har så stort 
antal transaktioner 
(men jag kan ha helt 
fel där). 

Holmen 

AB 

IM Den indirekta metoden följer bokföringen (RR och 

BR) på ett bättre sätt och är enklare att använda, 

medan den direkta metoden är mycket komplex och 

svårare att ta fram information till. 

Nej Ev. för att IAS 

förespråkar den direkta 

metoden, däremot tror 

jag inte att det är 

många börsbolag som 

har valt att tillämpa 

den direkta metoden. 

HL 

Display 

AB 

IM Resultaträkningen är upprättad och säkerställd. 

Lättare att utgå från den och tänka efter vilka av de 

bokförda posterna som ej resulterat i in- eller 

utflöden. Skulle vara svårt att säkerställa de olika 

delposterna. Även om vi har eller kan erhålla 

kontoutdrag för alla dotterbolag är inte bankernas 

återrapportering tillräckligt detaljerad för att 

sammanställa i en kassaflödesanalys. Tex går det 

inte att utskilja om en betalning till en leverantör 

avsåg material eller materiell tillgång. 

Nej men vi förbättrar 

löpande vår interna 

uppföljning av våra 

bolags likvida medel. 

  

Kanske för att den är 

mer intuitiv och 

lättförståelig.  
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Latour 

AB 

IM Har helt enkelt inte system för att kunna ta fram 

enligt direkt metod. 

Nej, inte om vi inte måste  Visar bättre det 

faktiska kassaflödet 

Ledstier

nan 

IM Det är den vanligaste metoden och den som RR7 

och IAS 7 bygger på. 

 

Vi har inte några planer 

på att byta metod 

 

På fråga 4 har vi inte 

några bra svar 

 

Avanza 

Bank 

IM Vi har valt denna metod därför att vi inte har 

tillräckligt systemstöd för att använda den direkta 

metoden och vi tycker inte att vi kan försvara den 

kostnad som det innebär för tillrä ckligt systemstöd  

Nej inga planer Vet inte, känner inte 

till något sådant bolag. 

Global 

Health 

Partner 

AB  

IM Enklare och vanligare i Sverige  Nej Kan vara noterade på 

andra börser än den 

svenska.   

Hakon 

Invest 

AB 

IM Jag tror att bolag använder den indirekta metoden 

för att den är lättare att räkna fram från 

balansräkningen. Den visar också förändringen i 

varulager och kundfordringar, vilket är intressant 

(kan ju i och för sig utläsas ur balansräkningen 

också). Att ha inbetalningar från kunder och 

utbetalningar till leverantörer i en klump känns inte 

lika tydligt  

Eftersom jag aldrig har 

sett någon använda den 

indirekta metoden, så har 

jag svårt att svara på 

frågan varför man skulle 

byta.  

I vår branch 

(investmentföretag) så 

är koncernens 

kassaflödesanalys rätt 

ointressant. De olika 

dotterbolagens 

kassaflöden är förstås 

interssant, men när vi 

slår ihop delarna blir 

det inte så spännande 

 

Hexago

n AB 

 

IM 

 

 

Den är enklare och ger tillräckligt bra information. 

Den direkta metoden skulle dessutom vara för 

kostsam att använda i en internationell koncern som 

vi är med 150 bolag i många länder med olika 

rapporteringsvalutor. 

  

 

Nej  

 

Jag känner inte till 

några bolag som har 

bytt till den direkta 

metoden eller säger sig 

vilja byta. Det skulle 

kanske kunna vara så 

att det inom någon viss 

bransch, detaljhandel 

kanske, där man vill se 

in- och utbetalningar 

enligt den direkta 

metoden. Jag har ändå 

svårt att se vitsen med 

den direkta metoden.   

Jeevas 

AB 

IM Den ger relevant information om kassaflödet  Nej  

Gunneb

o AB  

IM Den indirekta metoden har av tradition varit den 

(helt) dominerande metoden och Gunnebo har alltid 

använt den metoden. 

Om ej nya regler (IFRS) 

framtvingar ett byte så 

kommer vi att fortsätta 

med den indirekta 

metoden. 

För att den direkta 

metoden anses vara 

mer teoretiskt korrekt. 
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Kungsle

den AB 

IM Flera skäl, varav den största och viktigaste är att det 

är svårt att ha få siffror för den direkta metoden ur 

ekonomisystemet. 

 

Nej, om inte IFRS ändras 

och den indirekta 

metoden inte får användas 

Den direkta är närmare 

kassaflödesredovisnin

g.  

Hufvuds

taden 

AB 

IM Bolaget har sedan många år tillbaka tillämpat denna 

metod. Jag vet ej varför denna valts framför den 

direkta metoden.  

Nej  Vet ej varför andra 

bolag har valt att byta 

metod, den frågan bör 

ni ställa till de som 

faktiskt gjort ett byte 

JM AB IM Den indirekta metoden ger en annan bild av vilka 

delkomponenter som påverkat kassaflödet och 

passar vår verksamhet  

Nej  En anledning kan vara 

typ av verksamhet som 

påverkar betydlesen av 

vilka delkomonenter 

som är viktiga. 

Diös AB IM Metoden används av andra företag i 

fastighetsbranschen och i den bransch jag befunnit 

mig i tidigare (revisor på PwC), var denna den 

vedertagna metoden att använda. Det var den 

metoden som medarbetarna lärde sig att tillämpa i 

kundernas redovisning. Jag bedömer att den 

indirekta metoden är lättare att tillämpa och att 

jämförbarheten med de andra företagen i 

fastighetsbranschen blir större när vi tillämpar 

denna metod. 

Nej, inga planer finns på 

att byta metod. Vi har 

idag en rutin för 

kassaflödesredovisning 

(bla en egen mall 

anpassad efter 

fastighetskoncerner som 

tillämpar IFRS som vi 

byggt i excel) som vi 

känner oss trygga i att 

använda där vi aldrig får 

några ”diffar” och där vi 

har säkrat kvalitén på 

kassaflödesredovisningen. 

Vi känner oss 

komfortabla med vårt sätt 

att redovisa kassaflöden 

och har som sagt inga 

planer på att byta metod 

4a. Vet ej 

4b. Jag har inte tagit 

del av några 

diskussioner om att det 

funnits behov av att 

byta metod varken hos 

oss eller andra företag 

i branschen som vi har 

kontakt med. Jag tror 

att det kan bero på att 

man känner sig nöjd 

med att redovisa 

kassaflöden på det här 

sättet, dvs att man inte 

tycker att det finns mer 

att önska 

Atrium 

Ljungbe

erg AB 

IM Vi har använd denna metod de senaste 10 åren 

(under min tid i bolaget) och aldrig diskuterat den 

direkta metoden. 

Man får säga att vi använder den metod vi har av 

tradition och att ingen har efterfrågat något annat. 

Nej 4a. jag kan tänka mig 

att det är enklare och 

säkrare om man har ett 

bra systemstöd och en 

kontoplan som stöder 

det man vill få ut. 

Biovitru

m AB 

IM Vi använder en indirekt metod därför att det är 

betydligt enklare och  

vi planerar inte att 

tillämpa någon annan 

metod 

 

Lindab 

Group 

IM Vet inte om det gjordes någon analys eller om det 

endast var den som var den enklaste att framställa. 

Jag har för mig att den också är med lik 

föregångaren, Finansieringsanalysen. Den ger också 

mer information, om t ex rörelsekapitalet. 

Nej, inte diskuterat Mer gångbar i vissa 

länder? 
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Claes 

Ohlson 

IM Vi har gjort det mycket länge så vad som avgjorde 

valet kan jag inte svara på 

Nej Kan ej bedöma 

Castellu

m AB 

IM Ingen konkret orsak, förutom att den på ett lätt sätt 

kopplar till resultat- och balansräkning – är därmed 

lätt att förstå, i alla fall för vår bransch som har så 

ren resultat-och balansräkning med få poster 

Nej, inte för tillfället. 

Däremot tror jag att 

utkastet från IFRS om 

framtida finansiella 

rapporter och hur de skall 

presenteras innebär krav 

på att den direkta metoden 

skall användas 

Vet inte, men antingen 

har omvärlden i form 

av analytiker, 

investerarer etc önskat 

det, eller så har den 

interna 

styrningen/organisatio

nen tyckt att det är 

bättre 

Corem 

Property 

Group 

AB 

IM Metoden vald med utgångspunkt från vi anser att 
inom fastighetsbranschen är kassaflödena 
avseende investeringar och finansiering de 
väsentligt största posterna. Den är också den, som 
vi upplever det, mest använda metoden vilket 
förenklar jämförelser med andra aktörer inom 
branschen. 

Nej vi har inget 
vetenskapligt belägg 
för påstående men 
antar att det kan bero 
på att man vill följa 
andra jämförbara 
aktörer inom samma 
typ av företag 
och/eller bransch. 

AB 

Industri

värden 

DM Den direkta metoden passar vår verksamhet 

bäst 

Nej Jag tror att för de 

flesta företag är den 

indirekta metoden 

enklare att tillämpa 

Beijer 

Electron

ics AB 

IM Dels är det av tradition men även att denna metod, 

enligt vår bedömning återspeglar koncernens 

kassaflöde på ett relevant, konsekvent och 

jämförbart sätt. 

Nej, utöver ovanstående 

så skulle det i dagsläget 

var för kostsamt både i 

investering och i 

utbildning av personal att 

byta metod. 

"Kreditbedömning", 

denna metod speglar 

mer de direkta in- och 

utbetalningar 

Anoto 

Group 

AB 

IM Vi har använt samma metod under flera års tid och 

har inte övervägt att byta 

Nej  

BE 

Group 

AB 

IM Detta är den mest använda metoden. Den är också 

betydligt enklare att ta fram och kräver därför 

mindre resurser. 

 

Nej Det påstås att den 

direkta metoden skulle 

ge bättre information 

till användarna. Dock 

tveksamt om det 

verkligen är så i 

realiteten. 
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8.4 Företag 

FÖRETAG NAMN BEFATTNING DATUM 

Cardo AB Anders Hiller Financial Controller 2010-04-07 

Addnode AB Mats Abrahamsson Koncernredovisningschef 2010-04-07 

Betsson AB Peter Ejdensjö CFO 2010-04-08 

Lammhults Design Group Thomas Jansson CFO 2010-04-09 

ITAB Shop Concept Magnus Olsson CFO/IR ansvarig  2010-04-09 

DGC One AB Göran Hult Ekonomichef 2010-04-09 

Duroc AB Erik Albinsson Koncernchef 2010-04-09 

HEXPOL AB Karin Gunnarsson Group Financial Controller 2010-04-09 

Indutrade AB Anna Käll Koncernredovisning 2010-04-09 

Intoi AB Stefan Ström Operativ chef 2010-04-09 

Ericsson Susanne Andersson Investor Relations Manager 2010-04-09 

Hemtex AB Susanne Härstedt Redovisningsekonom 2010-04-09 

Eniro AB Mattias Lundqvist  2010-04-09 

Duni AB Helena Haglund  2010-04-09 

Fabege AB Åsa Bergström  2010-04-12 

Electra Gruppen AB Anneli Sjöstedt Ekonomichef 2010-04-12 

Arise Windpower AB Thomas Johansson CFO 2010-04-12 

Alliance Oil Company  Jakob Sintring Investor Relations 2010-04-13 

Karo Bio AB Erika Söderberg Johnson 

Christel Kindblom 

CFO 

Financial Department 

2010-04-14 

Aspiro AB Jörgen Carlsson Head of Finance and Accounting 2010-04-14 

Clas Ohlson Jan Skarner Chief Controller Finance 2010-04-19 

Atlas Copco AB Lena Ljungdahl Group Accounting Specialist 2010-05-03 

ElektronikGruppen AB Patrik Fagerholm CFO 2010-05-06 

Enea AB Gunilla Wilkås Group Controller 2010-05-06 

Cloetta AB Kent Sandin CFO 2010-05-06 

ACAP Invest AB Vicky Johansson  Accounting Manager 2010-05-06 

CONNECTA AB Åsa Kallin 

Åsa Dessel 

CFO 

 

2010-05-06 

2010-05-10 

Holmen AB Kristina Ekblad Redovisningschef 2010-05-06 

HL Display AB Yvonne Cedergren IR 2010-05-06 
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Catena AB Matts Bergsten Ekonomichef 2010-05-06 

Investment AB Latour Jonas Davidsson Koncernredovisning 2010-05-06 

Ledstiernan AB Gunilla Jernfält Ekonomi och redovisning 2010-05-06 

Avanza bank Holding AB Therese  2010-05-06 

Global Health Partner AB Henrika Ehlinger Group Financial Controller 2010-05-06 

Hakon Invest AB Mari Muresu Koncernredovisningsansvarig 2010-05-06 

Hexagon AB Håkan Halén CFO 2010-05-06 

Jeeves Information Systems Anna Salomon-Sörensen CFO 2010-05-06 

Gunnebo AB Johan Holmgren Group Accounting Manager 2010-05-06 

Kungsleden AB Jonas Brade Financial Controller 2010-05-07 

Hufvudstaden AB Åsa Roslund  2010-05-07 

JM AB Eva Nilsson  2010-05-07 

Diös Fastigheter AB Ida Magnusson Koncernredovisningschef 2010-05-07 

Atrium Ljungberg AB Lars Christian Larsson Controller  2010-05-07 

Biovitrum AB Erik Walum Director, Science Communication 2010-05-07 

Lindab Group Malin Andersson Group Financial Controller 2010-05-09 

Castellum AB Ulrika Danielsson Ekonomidirektör 2010-05-10 

Corem Property Group AB Eva Landén CFO 2010-05-10 

AB Industrivärden Emma Rydén Bergström  2010-05-12 

Beijer Electronics AB Jacob Andersson Group Accounting Manager 2010-05-12 

Anoto Group AB Dan Wahrenberg Finance Manager 2010-05-17 

BE Group AB Christofer Carlsson Group Accountant 2010-05-19 

    

Trelleborg AB Jan Brandt Group Account Manager 2010-04-06 

Q-Med AB Bo-Göran Berglind Koncern Controller 2010-04-13 

NCC AB Ann-Sofie Danielsson CFO 2010-04-06 

Scania AB Charlotte Anderbeg Accounting and regulatory Specialist 2010-04-13 

Sweco AB Johanna Magnusson Business Controller 2010-04-06 

Sigma AB Lars Sundqvist CFO 2010-04-13 

SSAB Catarina Ihre  Director Investor Relations 2010-04-08 

Handelsbanken AB Sofie-Bildsteind 

Hagberg 

Group Accoungting 2010-04-12 

Investor AB Marion Bernhardson Corporate Accounting 2010-04-08 



47 
 

Prevas AB  --------------------------- Redovisningschef 2010-04-12 

Aerocrine AB  Ekonomiansvarig 2010–04-14 

Telia Sonera AB Stefan Johansson Corporate Financial Control - Group 

Accounting 

2010-05-03 

SCA AB Louise Tjeder  Ekonomiansvarig  2010-05-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



48 
 

8.5 Samtliga undersökta företag  

IM IM IM IM 

Cardo AB Catena AB Handelsbanken AB Fastighets AB Balder 

Addnode AB Investment AB Latour Prevas AB  NCC AB 

Betsson AB Ledstiernan AB SSAB Holmen AB 

Lammhults Design Group Avanza bank Holding AB Sweco AB Billerud AB 

ITAB Shop Concept Global Health Partner AB Sigma AB Höganäs AB 

DGC One AB Hakon Invest AB Telia Sonera AB Husqvarna AB 

Duroc AB Hexagon AB SCA AB Linkmed AB 

HEXPOL AB Jeeves Information Systems HL Display AB Borås Wäfveri AB 

Indutrade AB Gunnebo AB Q-Med AB Elekta AB 

Bilia AB Kungsleden AB Softronic AB KappAhl AB 

Ericsson Hufvudstaden AB IBS AB AcadeMedia AB 

Hemtex AB JM AB Artimplant AB Fagerhult AB 

Eniro AB Diös Fastigheter AB Brinova Fastigheter AB AarhusKarlshamn AB 

Duni AB Atrium Ljungberg AB Axfood AB Bong Ljungdahl AB 

Fabege AB Biovitrum AB Addtech AB HiQ International AB 

Electra Gruppen AB Lindab Group HMS Networks AB AlfaLaval AB 

Arise Windpower AB Castellum AB HQ AB BioGaia AB 

Alliance Oil Company  Corem Property Group AB Getinge AB Digital Vision AB 

Karo Bio AB Elos AB Lagercrantz Group AB Fast Partner AB 

Aspiro AB Beijer Electronics AB A-Com AB Active Biotech AB 

Clas Ohlson Anoto Group AB Elanders AB Cision AB 

Atlas Copco AB BE Group AB BTS Group AB AllTele 

ElektronikGruppen AB Klövern AB G & L Beijer AB AstraZeneca 

Enea AB Aerocrine AB Bergs Timber AB Autoliv AB 

Cloetta AB Haldex AB Björn Borg AB B&B TOOLS 

ACAP Invest AB Scania AB Fenix Outdoor AB Sandvik AB 

CONNECTA AB Trelleborg AB ABB Ltd Sectra AB 

Hennes & Mauritz AB Wallenstam AB Uniflex Volvo 

Rederi AB  Opcon AB Acando AB Svolder AB 

AB Geveko Axis AB XANO Industri AB Pricer 

Havsfrun Investment AB Tricorona AB Loomis Oriflame 
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IM IM IM IM 

IFS AB RaySearch Laboratories AB ÅF MQ Holding AB 

Swedol AB Net Entertaiment Medivir Nordea 

Swedbank AB Partner Tech Nordnet SAS 

ReadSoft AB Poolia Transcom SAAB 

Proact IT Group AB Malmbergs Skanska SEB 

Precise Biometrics AB Profilgruppen Lundin Petroleum AB Swedish Match 

PA Resources AB Traction NIBE Industrier Lundbergsföretagen 

Ortivus AB Munters AB Mekonomen PEAB 

Oasmia Pharmaceutical AB Nolato OEM Proffice 

Net Insight AB Ratos MSC Konsult OddMolly 

New Wave Group AB Netonnet Systemair Securitas 

Intrum Justitia AB MultiQ International AB Metro Nordic Service 

Investment AB Kinnevik Novestra Nobia Orexo 

Know IT AB Tilgin AB Nokia Rottneros 

Nordic Mines AB Nederman Holding AB Mobyson Tieto Corporation 

NOTE AB Luxonen S.A. SDB Tele2 Semcon 

Morphic Technologies AB Rejlerkoncernen AB Novotek Probi AB 

Modern Times Group AB Beijer Alma AB Bure Equity AB East Capital Explorer AB  

Midway Holding AB BioInvent AB Concordia Maritime AB Electrolux AB 

Midelfart Sonesson AB BioPhausia AB Cybercom Group AB Feelgood Svenska AB 

Micronic Mydata AB Biolin Scientific AB DORO AB Fingerprint Cards AB 

Meda AB Biotage AB Dagon AB FormPipe Software AB 

Melker Schörling AB Boliden AB Diamyd Medical AB Wihlborgs Fastigheter AB 

Rezidor Hotel Group AB Intellecta AB Lawson Software AB Investment AB Öresund 

Skistar AB Stora Enso AB Orc Software AB SäkI AB 

Tradedoubler AB Studsvik AB RNB RETAIL AND 

BRANDS AB 

SKF AB 

AB Sagax Seco Tools AB Phonera AB Byggmax Group AB 

SinterCast AB Niscayah Group AB VBG GROUP AB  

Rörvik Timber AB NovaCast Technologies AB eWork Scandinavia AB  

Sensys Traffic AB CellaVision AB Lundin Mining AB  
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DM HITTAS EJ 50/50 SAKNAR KF-ANALYS 

Intoi AB Black Earth Farming SDB ASSA ABLOY AB HEBA AB 

Industrivärden AB EpiCept Corporation Consilium AB Vostok Nafta Sverige AB 

Investor AB PSI Group AB  Svedbergs Brunnsborrning 

AB 

KABE AB Coastal Contacts Inc   

Vitrolife Unibet Group PLC   

Venue Retail EnOuest PLC   

Modul Data Millicom Int. Cellular SDB   

CTT Systems AB    

 

IM: 241 företag                                                          

DM: 8 företag   

HITTAS EJ: 7 företag                   

Saknar KF-Analys: 3 företag                   

50/50: 2 företag 

 

 


