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Research question: How and why do the four organizations use the statement of cash flows and 

cash flow forecasts internally? 

 Which differences are shown regarding the four organizations way of presenting 

and using the statement of cash flows and cash flow forecasts, and do these dif-

ferences depend on the type of business? 

Purpose:  The purpose of this study is to examine how the statement of cash flows and 

cash flow forecasts are used in the four large organizations ABB, Manpower, 

Gina Tricot and City of Västerås to identify if there are differences. 

Method: This quantitative study was based on twelve interviews with eleven different 

persons. The frame of reference was written with secondary data as material. 

Then collected information was processed, the frame of reference and the em-

pirics were put together and then all was analyzed. 

Conclusion:  There appears to be flaws in the method, in which the statement of cash flows is 

to be presented, because it is overall not used by organizations internally. Be-

cause the organizations are bound by law to do it a change in the method has to 

be made so it can be used more internally. 

 The research of liquidity planning needs to be focused on improving the meth-

ods of calculating forecasts because the majority of the organizations in this 

study use forecasts to plan liquidity instead of liquidity budgets. 

 The study shows that the use of plans of liquidity, analysis of cash flow, fore-

casts and ratios can depend on if the organization is private or public. 
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Nyckelord:  Kassaflödesanalys, kassaflöde, likviditetsplanering, likviditetsbudget, likvidi-
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Frågeställning: Hur och varför använder de fyra valda organisationerna kassaflödesanalyser och 

-prognoser internt? 

 Vilka är skillnaderna i de fyra organisationernas sätt att ställa upp och använda 

sig av kassaflödesanalyserna och -prognoserna och beror skillnaderna på i vil-

ken bransch de verkar? 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kassaflödesanalyser och -prognoser 

tillämpas praktiskt i de fyra stora organisationerna ABB, Västerås stad, Man-

power och Gina Tricot för att identifiera om skillnader i uppförandet finns. 

Metod:  Studien är av kvalitativ karaktär då fallstudierna av organisationerna gjordes 

genom intervjuer med representanter på respektive organisation. Totalt genom-

fördes elva intervjuer med tolv personer. Data till referensramen samlades in 

genom sekundära källor. Insamlad data och information analyserades där refe-

rensram och empiri sattes i relation till varandra. 

Slutsats: Brister i metoden för hur kassaflödesanalysen ska upprättas finns då den i prak-

tiken inte används av de undersökta organisationerna internt. Då den ändå måste 

upprättas på grund av lagstiftningen bör en förändring av uppställandet göras så 

att denna ska kunna användas mer internt. 

 Då majoriteten av organisationerna i undersökningen gör prognoser istället för 

likviditetsbudget, vid likviditetsplanering, behöver forskningen inom referens-

ramen för ämnet fokuseras på att förbättra prognosberäkningar.  

 Studien visar på att användandet av likviditetsplanering, analys av kassaflöde, 

prognoser och nyckeltal kan bero på om organisationen är verksam inom privat 

eller offentlig sektor. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet, syftet med uppsatsen, frågeställ-

ningarna som arbetet ska besvara, målgruppen till vilka uppsatsen riktar sig till, studiens av-

gränsning samt en disposition över uppsatsens innehåll. 

Denna studie har genomförts för att studera kassaflödesanalyser och -prognosers interna an-

vändbarhet i tillverkningsföretaget ABB, tjänsteföretaget Manpower, handelsföretaget Gina 

Tricot, och kommunen Västerås stad. Fallstudier av dessa organisationer presenteras i uppsat-

sens empiri.  

1.1 Bakgrund 
Kassaflödesanalyser redovisar ett företags in- och utbetalningar av likvida medel under en 

period och kan användas vid värdering av företagets resultat (Sandell 2008: 10-11). Analysen 

kan upprättas i olika former och med olika metoder men innehåller alltid mer heltäckande 

information om investeringar och hur dessa finansierats i en verksamhet under ett räkenskaps-

år än vad en resultaträkning gör (Falkman 2000: 5-6). Syftet med kassaflödesanalyser är alltså 

att presentera hur ett företag förvärvat kapital och hur de sedan utnyttjat det (Thomasson et al. 

2008: 361). 

Företag bör planera sina in- och utbetalningar i förväg genom att göra likviditetsbudget för 

minst två tidshorisonter, kort och lång sikt (PostGirot 1990: 18). En likviditetsbudget är en 

plan för hur ett företag ska anskaffa pengar och använda dessa (Ax et al. 2010: 202, 218) och 

kassaflödesanalysen kan användas som underlag för budgeten. Likviditetsbudgeten kan ex-

ternt användas för att värdera företaget genom att från likviditetsbudgetarna diskontera företa-

gets framtida kassaflöden (Adolphson 1998: 75-76). 

In- och utbetalningar är den mest grundläggande ekonomiska informationen för att bedöma ett 

företag och dess framtid, men har ansetts vara en bristfällig grund för goda beslut om avkast-

ningsmöjligheter i framtiden. Därför har externredovisningen varit bokföringsmässig uttryckt 

i intäkter och kostnader och riktad på produktflödet istället för flödet av pengar. Dock har 

perspektivet förändrats och kassaflödesanalysen har blivit obligatorisk för stora bolag. Ut-

vecklingen började med att det amerikanska normgivande organet Financial Accounting 

Standards Board (FASB) uttalade hur viktigt det är att använda båda informationstyperna för 

att ge en rättvisande bild av en ekonomisk verksamhet. Under 1960- och 1970-talet visade 

forskningsresultat att kassamässig och bokföringsmässig redovisning kompletterade varandra 

framförallt vid identifiering av verksamheter i ekonomiska svårigheter. (Falkman 2000: 5-6) 

Externa intressenter, som är intresserade av att bedöma ett företags framtid, kan vara aktieäga-

re i aktiebolag eller en bank där företaget önskar låna pengar. De kan använda sig av kassa-

flödesanalysen som beslutsunderlag huruvida de ska agera (Sandell 2008: 12). Med hjälp av 

kassaflödesanalysen kan de bedöma företagets framtida förmåga att skapa de likvida medel 

som krävs för att driva verksamheten vidare, betala skulder och amortera av på lån och hur 

mycket utdelning aktieägarna kan tänkas få (Holmström 1998: 325). 
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Årsredovisningslagen presenterar i 2 kap 1 § att större företag ska upprätta en finansierings-

analys, med andra ord en kassaflödesanalys (www.notisum.se D). Klassificeringen av större 

företag görs i 1 kap 3 § och större företag definieras som: 

Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel 

på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet eller företag som uppfyller mer än ett av följande 

villkor: medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senas-

te räkenskapsåren uppgått till mer än 50, företagets redovisade balansomslut-

ning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 

miljoner kronor och/eller företagets redovisade nettoomsättning har för vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

(www.notisum.se C) 

Förutom de externa behoven kassaflödesanalysen uppfyller kan det finnas interna behov och 

användningsområden. Till exempel finns ett behov av att ha kontroll över företagets betal-

ningsförmåga i ledningen och där är kassaflödesanalysen ett hjälpmedel. (Sandell 2008: 12) 

Uppgifterna från kassaflödesanalysen är även viktiga internt när det gäller att veta de finansi-

ella följderna av olika handlingsalternativ och kan även med stöd av resultatbudgeten ha stor 

betydelse i företagets styrsystem (Greve, J 2003: 218). 

Denna uppsats fokuserar på de interna användningsområdena av kassaflödesanalysen då detta 

inte finns reglerat i lag. Även prognoser och likviditetsplaneringar i studien är inriktade på 

intern användning. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kassaflödesanalyser och -prognoser tillämpas prak-

tiskt i de fyra stora organisationerna ABB, Västerås stad, Manpower och Gina Tricot för att 

identifiera om skillnader i uppförandet finns. 

1.3 Frågeställning 
Uppsatsen är en undersökande studie och ska besvara följande frågor: 

 Hur och varför använder de fyra valda organisationerna kassaflödesanalyser och  

-prognoser internt? 

 Vilka är skillnaderna i de fyra organisationernas sätt att ställa upp och använda sig av 

kassaflödesanalyserna och -prognoserna och beror skillnaderna på i vilken bransch de 

verkar? 

1.4 Målgrupp 
Uppsatsen riktas mot studenter som läser företagsekonomi och till alla företag som kan ha 

nytta av kassaflödesanalys och likviditetsplanering både internt och externt. Den riktas också 

till andra intressenter som redan har en viss kunskap inom ämnet. 

http://www.notisum.se/
http://www.notisum.se/
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1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till en fallstudie av fyra organisationer, som enligt årsredovisningslagen 

klassas som stora, och därmed enligt lag är tvungna att upprätta kassaflödesanalys. Organisa-

tionerna är verksamma inom branscherna tillverkning, tjänst, handel och kommun. Fallstudien 

avgränsas även till användandet av kassaflödesanalys och prognoser internt. 

1.6 Disposition 
I kapitel ett har uppsatsens bakgrund, syfte, frågeställning, målgrupp och avgränsning presen-

terats. I kapitel två presenteras vetenskapliga metoder för uppsatsskrivning och vilka metoder 

som användes i arbetet med uppsatsen. Metodkapitlet är uppdelat med rubrikerna informa-

tionsinsamling, intervjumetodik, validitet och reliabilitet, källkritik och tillvägagångssätt med 

underrubriken urval och respondenter.  

I kapitel tre tas den vetenskapliga referensramen upp som innehåller olika lagar, regler och 

praxis som används inom ekonomin i Sverige. Kapitlet börjar med en förklaring under under-

rubriken kassaflödesanalys om vad denna är för något och syftet med den och sedan förklaras 

denna under rubriken kassaflödesanalysens struktur med direkt metod och indirekt metod. 

Sedan presenteras kassaflödesrelaterade nyckeltal. Kapitlet avslutas med en presentation av 

likviditetsplanering på kort och lång sikt, prognoser och sist nyckeltal för likviditet. 

Kapitel fyra innehåller empirin i uppsatsen där branscherna var organisationerna verkar pre-

senteras. Sedan presenteras de fyra organisationerna och deras sätt att använda kassaflödes-

analysen samt hur de arbetar med likviditetsplanering, prognoser och nyckeltal. I kapitel fem 

analyseras fallstudierna av organisationerna med referensramen. I kapitel sex presenteras slut-

satser från analysen och kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning inom inriktningen. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras metoder för hur informationsinsamling kan gå till vid uppsatsskriv-

ning, teori om intervjumetodik och vad validitet, reliabilitet och källkritik innebär. Kapitlet 

avslutas sedan med tillvägagångssättet för denna studie. 

2.1 Informationsinsamling 
Insamling av information till en uppsats kan göras genom böcker, tidskrifter, internet och 

andra uppsatser. I tidskrifter finns det två sorters artiklar som kan användas. I akademiska 

tidskrifter finns bara artiklar publicerade som har blivit ”peer reviewed” och innebär att två 

eller fler expertdomare har godkänt artikeln innan publicering. I ”icke-peer-reviewed” tid-

skrifter, som exempelvis facktidskrifter, publiceras kortare och enklare artiklar och kan an-

vändas till exempel för att identifiera trender, mode och aktuell oro i näringslivet. Information 

om den senaste forskningen hittas i artiklar. För att hitta information från internet kan sökmo-

torer användas. Den offentliga sektorns publikationer och rapporter finns ofta på internet. 

Uppsatser kan hittas på högskolor, en del kan behöva författarens godkännande för att få an-

vändas. Böcker och artiklar kan, för att det sparar tid, sökas via virtuella bibliotek. (Fisher 

2007: 80-83) 

Data som samlas in kan delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata samlas in av forska-

ren själv och sekundärdata har andra samlat in. Data kan också bli det ena eller det andra be-

roende på hur den används. Sekundärdata kan bli primär till exempel om förändringar i se-

kundärdata studeras. Data kan vara muntlig, skriftlig producerad av forskaren, befintlig skrift-

lig data och skrifter framställda med veteskaplig metod. (Artsberg 2005: 45) 

Tillvägagångssätt kan delas in i deduktiv metod och induktiv metod. Vid utgångspunkt i teori 

används ett deduktivt tillvägagångssätt vilket innebär att teorin testas och då förstärks, om-

kullkastas, tillämpas eller utvecklas. Vid utgångspunkt i empiri används ett induktivt sätt och 

innebär uppbyggnad av ny kunskap eller teori. (Artsberg 2005: 31) 

Kvantitativ forskning är ett tillvägagångssätt där data samlas in och sedan analyseras. Kvalita-

tiv forskning är också ett tillvägagångssätt men innebär en tolkning av verkligheten. (Bryman 

2006: 34-35) I en undersökning kan en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning 

användas då det behövs stöd från det ena sättet till det andra (Bryman 2006: 408, 415). I den-

na undersökning har ett kvalitativt tillvägsgångssätt använts då intervjuer utfördes. 

2.2 Intervjumetodik 
En förutsättning för att utföra en intervju är att individerna som ska besvara frågorna, respon-

denterna, är villiga att göra det och detta kan uppnås genom att motivera personerna. Detta 

kan göras genom att syftet med intervjun klargörs och i den mån det går relatera detta syfte till 

individernas egna mål. Till exempel kan vikten av respondenternas kompetens belysas. Vidare 

är det viktigt att informera respondenterna om hur deras bidrag kommer användas och respek-

tera eventuella önskningar om konfidentialitet, vilket betyder att intervjuaren vet vem infor-
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mationen kommer från men att den informationen sedan inte sprids vidare. (Patel och David-

son 2011: 74)  

Information kring intervjun måste ges till personerna som ska besvara frågorna innan inter-

vjun äger rum och bör meddelas i flera steg. Först bör syftet med undersökningen och vem 

som är ansvarig för denna meddelas genom brev och då även information om att undersökar-

na kommer ringa individen för bokning av intervju vid senare tillfälle. Senare ska detta samtal 

äga rum och det ska innehålla fullständig information om intervjun och undersökningen samt 

bokning av intervju. Vid intervjutillfället ska den fullständiga informationen åter igen presen-

teras. För att bibehålla respondenternas motivation även vid intervjutillfället är det viktigt att 

personerna som intervjuar visar intresse och förståelse för individerna. (Patel och Davidson 

2011: 75)  

Gällande frågorna som ska besvaras är det viktigt att uppmärksamma graden av standardise-

ring och graden av strukturering. Standardisering handlar om ansvaret som ligger på intervju-

aren när det gäller frågornas utformning och ordning. Strukturering handlar om hur fritt frå-

gorna går att tolkas av respondenterna. (Patel och Davidson 2011: 75) Undersökningsmetoder 

finns från öppna, ostrukturerade, till strukturerade sätt (Fisher 2007: 158). I ett undersökande 

tillvägagångssätt bör det användas öppna eller halvstrukturerade forskningsverktyg. Under-

sökningarna bör uppföras på ett sätt som inte förutsätter att undersökaren vet vilka upptäckter 

som kommer göras. (Fisher 2007: 154)  

Det är vanligt att en intervju börjar och avslutas med neutrala frågor som ger utrymme för 

kommentarer och tillägg. Kombinerat med detta kan en så kallad tratt-teknik användas. Den 

innebär att intervjun börjar med stora öppna frågor men sedan övergår till mer detaljerade 

frågor. Denna teknik anses vara motiverande då intervjupersonerna i början får chansen att 

uttrycka sig relativt fritt. (Patel och Davidson 2011: 78) Denna metod användes i intervjuerna 

till denna studie och visade sig mycket effektiv. Intervjufrågorna som ställdes presenteras i 

bilaga 1, dock användes dessa enbart som stödfrågor. Intervjuerna gick till så att respondenten 

fick börja med att berätta fritt kring ämnet, då han eller hon fått frågorna i förväg och var väl 

insatt i syftet med intervjun, och sedan ställdes de frågor som inte blivit besvarade. I vissa 

organisationer fick frågorna delas upp på fler än en person, men frågorna i bilaga 1 är de frå-

gor som sammanslaget ställdes inom organisationerna. I bilaga 2 presenteras kompletterande 

intervjufrågor som inte användes vid alla intervjuer, utan enbart vid telefonintervjuerna med 

Helena Wigö på MälarEnergi samt Sanna Riesten på Manpower i Västerås. 

2.3 Validitet och reliabilitet 
När forskningsresultat ska tolkas är en av de största svårigheterna att bedöma validiteten, eller 

sanningshalten, av dessa. Med validitet menas att det som mäts är det som verkligen ska mä-

tas, det vill säga undersökningens trovärdighet (Fisher 2007: 290).  

En hög reliabilitet innebär att en undersökning är tillförlitlig och noggrant gjord. Det innebär 

att om undersökningen vid ett senare tillfälle skulle göras om, ska den visa på samma resultat 

som den som tidigare utförts. (Bryman 2006: 43) Undersökningens reliabilitet både ökar och 

minskar med valet av intervju som undersökningsform. En god reliabilitet uppkommer då 



Mälardalens högskola 13.1.2012 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

6 

 

intervjuarna får en personlig kontakt och enkelt kan ställa följdfrågor och läsa av responden-

ternas kroppsspråk och på så sätt undgå misstolkningar. Reliabiliteten kan minska då det finns 

risk för att respondenterna styrs och påverkas av intervjuarnas frågor och ställning till ämnet 

och vice versa (Patel och Davidson 2011: 75-77). När intervjuerna gjordes försökte intervju-

arna undgå detta och även en diktafon användes som gjorde att intervjuarna i ett senare skede 

kunde gå tillbaka och lyssna på vad som verkligen sagts på intervjun för att undvika misstolk-

ningar och minnesproblem. Detta medförde även att intervjuarna kunde koncentrera sig på att 

lyssna och ställa följdfrågor istället för att skriva ned intervjusvaren och på så sätt gå miste 

om viktig information. Tyvärr förlorades den personliga kontakten på vissa intervjuer då des-

sa var tvungna att tas på telefon. Dock spelade även dessa intervjuer in och kunde lyssnas 

igenom i efterhand. Dock spelades tre av telefonintervjuerna inte in efter önskemål från re-

spondenterna. 

Det skapas en risk för låg reliabilitet med valet av att endast göra intervjuer i en organisation 

respektive i de fyra valda branscherna då detta blir mycket begränsat. På grund av begräns-

ningen kan uppsatsens analys och slutsatser inte generaliseras. Däremot kan de valda organi-

sationerna anses vara starka representanter för branscherna då det är stora och väletablerade 

organisationer. 

2.4 Källkritik 
Enligt Fisher (2007) är det ett kriterium i val av ämne för en uppsats att det är relevant och 

användbart i flera år framåt (Fisher 2007: 32). Valet av en undersökning om kassaflödesana-

lys, -prognoser och dess processer gjordes då det anses att detta krav är uppfyllt. När denna 

undersökning genomfördes utnyttjades en kvalitativ metod i empirin och kvantitativ metod i 

referensramsavsnittet. 

I sammanhanget kan även nämnas om primära och sekundära källor. Primära källor är materi-

al och information som kommer direkt från källan, medan sekundära källor innebär litteratur 

och artiklar (Patel och Davidson 2011: 69). För att säkerställa att kvaliteten på undersökning-

en är hög har endast sekundära källor som innehåller den senaste forskningen och artiklar som 

blivit ”peer reviewed” använts till referensramsavsnittet. Att en artikel är ”peer reviewed” 

innebär att den godkänts av två eller fler experter (Fisher 2007: 80-83). Även granskningar av 

litteratur och artiklar, till exempel om det förekommit svepande uttalanden eller ogrundade 

antaganden, har gjorts då dessa kan vara oberättigade generaliseringar som gjorts av författa-

ren och inte går att vetenskapligt bevisa (Fisher 2007: 93). Det ska gå att utläsa vilket syfte 

upphovsmannen hade när denne skrev artikeln eller boken, om författaren var förtrogen med 

området eller amatör och vem skriften var menad till (Patel och Davidson 2011: 68-69). 

Övergripande har litteratur och artiklar som innehåller både beskrivning och analyser använts 

i denna undersökning. Skrifter som är endast beskrivande anses vara av sämre kvalitet än de 

som även innehåller en analys (Fisher 2007: 92). Dock har även rent beskrivande texter ut-

nyttjats i ett teoretiskt syfte i denna uppsats. 

Mängden material som samlas in beror dels på hur undersökningen är tidsavgränsad och dels 

på hur ingående undersökningen ska vara (Fisher 2007: 69). I denna undersökning har materi-

alanvändningen på grund av tidsbrist och uppsatsens omfattning minskats ner till att innehålla 
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endast den mest nödvändiga. Som primära källor har i denna undersökning använts tre per-

sonliga intervjuer och åtta telefonintervjuer med personer som representerar och antas vara 

väl insatta i verksamheten. 

Ofta är det praktiskt att göra en analys direkt efter en intervju för att ha informationen i färskt 

minne. Detta till skillnad från en kvantitativ undersökning då all bearbetning görs när samtlig 

information är insamlad. (Patel och Davidson 2011: 121) Efter varje intervju gjordes därför i 

denna undersökning även en analys av resultatet för att få idéer om hur arbetet kunde fortgå 

och uppmärksamma om det var något som saknades, för att i så fall be om en uppföljningsin-

tervju. För att säkerställa att informationen från intervjuerna med personerna i organisationer-

na blev tillförlitliga spelades dessa in med godkännande från respondenterna för att få möjlig-

heten att gå tillbaka och lyssna på dem. 

2.5 Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med att välja ämne, vilket valdes på grund av att kurserna som lästs på hög-

skolan inte gått in så mycket på just kassaflödesanalys och därför fanns intresse att undersöka 

det närmare. Nästa steg var att formulera frågeställning och syfte. Därefter samlades metodik-

teori in och arbetsmetoden för studien bestämdes. Sedan samlades information om referens-

ramen in och bearbetades. För att få en så hög validitet som möjligt användes den senaste lit-

teraturen och de senaste forskningsresultaten som vid sökningstillfället fanns att tillgå om 

kassaflödesanalys, -prognoser och dess processer. När referensramsdelen var färdig kontakta-

des respondenter, vilket presenteras utförligare under rubrik 2.5.1. Genom halvstrukturerade 

intervjuer samlades information om organisationerna i denna undersökning in och informatio-

nen som framkom på intervjuerna sammanställdes direkt efter intervjuerna avslutats. Ett de-

duktivt tillvägagångssätt användes vid presentation av befintlig teori, referensram och ett in-

duktivt sätt vid undersökningen av de fyra organisationerna men då inte med avsikt att bidra 

med ny teori inom ämnet. När referensramsavsnittet samt empirin var insamlad och nedskri-

ven gjordes uppsatsens analys där frågeställningarna besvarades och slutsatser drogs. Genom-

gående i arbetet kontrollerades och omarbetades texten. 

Sekundärdata har i undersökningen samlats från böcker som letats fram via sökning med äm-

nesord i Mälardalens högkolas bibliotek och Västerås stadsbibliotek. Artiklar har sökts fram i 

Mälardalens högkolas databaser ABI/INFORM Global (ProQuest) och uppsatser i DiVA. Tips 

på källor har hämtats från tidigare uppsatser inom samma ämnesområde: kandidatuppsatserna 

vid Mälardalens högskola Likviditetshantering i industriföretag (2009), Företagsvärdering 

(2008) och magisteruppsatsen vid Linköpings universitet Kassaflödesanalys (2000). Sökning-

ar har även gjorts via sökmotorn google.se. Sökord som använts vid sökningar på bibliotek, 

databaser och sökmotorn är kassaflöde, kassaflödesanalys, cash flow, nyckeltal, prognos, fo-

recast, likviditet, liquidity, ABB, Manpower, Gina Tricot och Västerås stad. Sökningar har 

även gjorts i Nationalencyklopedin på orden kunskapsföretag, handel, verkstadsindustri, pri-

vat sektor, offentlig sektor och kommun. 

Primärdata har i undersökningen samlats in via intervjuer på fem organisationer, där den fem-

te, MälarEnergi, enbart representerade ett exempel och gav kompletterande information och 

förståelse för arbetssättet inom Västerås stad. Ytterligare information om dessa personer och 
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organisationer presenteras under rubrik 2.5.1. Intervjumetodiken som användes anges under 

rubrik 2.2.  

2.5.1  Urval och respondenter 
Kraven på organisationerna till detta arbete var att det skulle vara stora enligt årsredovisnings-

lagens definition, samt att det skulle vara fyra organisationer från fyra branscher; tillverkning, 

tjänst, handel och kommun. Organisationerna som valdes är, ABB inom tillverkning, Manpo-

wer inom tjänst, Gina Tricot inom handel och kommunen Västerås Stad. Dessa organisationer 

kan på grund av att de är väletablerade och stora anses som starka representanter för respekti-

ve bransch, dock kan dessa få organisationer inte bidra till en generalisering för branscherna. 

Personerna som intervjuades på respektive företag presenteras nedan i tabell 1. 

Företag Respondent Titel/arbetsområde Intervjutyp Datum och tid Inspelad 

ABB Claes Nyqvist Controller på Robotic 

Supply Unit 

Personlig, 

Västerås 

8.12.2011 

8.30-9.10 

Ja 

ABB Sysse Hardenby Redovisningschef för 

Sverige 

Telefon 13.12.2011 

16.00-16.20 

Ja 

ABB Anonym alias 

Lisa Eriksson 

Arbetar med likvidi-

tetsplanering för 

Sverige 

Telefon 16.12.2011  

10.55-11.10 

Ja 

Manpower Anonym alias 

Johan Svensson 

Arbetar på Financial 

service på Manpo-

werGroup 

Telefon 6.12.2011  

14.00-14.15 

Ja 

Manpower Ove Keikkala Ekonomichef på 

Finance Manpower 

AB 

Telefon 14.12.2011 

15.45-16.00 

Ja 

Manpower Anonym alias 

Anna Andersson 

Arbetar med Finance, 

controlling samt 

Treasury på Manpo-

werGroup 

Telefon 15.12.2011  

8.45-9.00 

Nej 

Manpower Sanna Riesten Affärsområdeschef 

på Manpower AB 

Telefon 22.12.2011 

10.00-10.10 

Nej 

Gina Tricot AB Maria Olausson Redovisningschef för 

Sverige 

Telefon 12.12.2011 

15.30-16.00 

Ja 

Västerås Stad Armin Kühnert Ekonom på Konsult 

och service 

Personlig, 

Västerås 

7.12.2011 

10.00-10.20 

Ja 

Västerås stad Marie Persson Finansekonom Personlig, 

Västerås 

12.12.2011 

13.45-14.20 

Ja 

Västerås stad Kjell Andersson Finanschef Personlig, 

Västerås 

12.12.2011 

13.45-14.20 

Ja 

MälarEnergi AB Helena Wigö Redovisningsekonom Telefon 19.12.2011 

10.55-11.00 

Nej 

Tabell 1. Respondenter. 

Första personen som intervjuades på ABB var Claes Nyqvist som är controller på ABB Robo-

tic Supply Unit i Västerås, där han arbetat i 24 år, dock 27 år totalt på ABB. Han ansågs viktig 

för studien då han kan representera hur arbetet kring kassaflödesanalyser och – prognoser sker 

i en ProductGroup i ABB, som är det första ledet i organisationen där dessa tas fram. Därefter 

kontaktades Sysse Hardenby, redovisningschef för ABB Sverige för att samla information om 

hur kassaflödesanalysen används i hela det svenska bolaget. Det kontaktades ytterligare en 
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person på ABB som valde att vara anonym och därmed kallas Lisa Eriksson. Denne person 

arbetar med likviditetsplanering för ABB Sverige sedan två månader tillbaka, men har längre 

erfarenhet inom området, och ansågs kunna ge oss information om likviditetsplaneringen i 

hela det svenska bolaget. Hardenby och Eriksson kompletterade Nyqvist information med vad 

som händer efter arbetet i en ProductGroup. 

På Manpower intervjuades först en person som önskade vara anonym och kallas Johan Svens-

son i uppsatsen. Denne arbetar på Manpower Financial Services som är en supportfunktion 

gentemot Manpowers Nordiska bolag och arbetar med interna likviditetsplaneringen och pro-

gnoserna för Manpower i norden. På grund av att mer information behövdes kontaktades Ove 

Keikkala, som har varit inhyrd i olika roller på Manpower AB i 12 år. I skrivande stund arbe-

tar han som stöd till biträdande finanschef men han har titeln ekonomichef. Han arbetar på 

avdelningen Finance på Manpower AB. Tredje personen som intervjuades på Manpower val-

de att vara anonym och kallas Anna Andersson i uppsatsen. Denna person arbetar med Finan-

ce, controlling och Treasury på Manpower Group Sweden/Nordic. Denna person arbetar med 

att ställa upp kassaflödesanalysen. Fjärde personen som intervjuades på Manpower arbetar 

som affärsområdeschef på Manpower AB och heter Sanna Riesten. Hon har ett kostnadsstäl-

leansvar och det är där de första prognoserna och budgeterna längst ner i organisationen görs. 

Maria Olausson arbetar som redovisningschef för Gina Tricot Sverige och arbetar på huvud-

kontoret i Borås vilket hon gjort i tre år. Genom att välja en respondent som arbetar på hu-

vudkontoret önskades övergripande information om organisationen. Det ansågs att redovis-

ningschefen borde ha denna information, vilket visade sig stämma. 

På Västerås stad intervjuades först Armin Kühnert, ekonom på Ekonomicenter, som är en 

central ekonomienhet för Västerås stad och en del av Konsult och Service. Han har arbetat 

som ekonom i 20 år varav sex år på Ekonomicenter och han upprättar Västerås stads kassaflö-

desanalys och ansågs därför besitta användbar information. En till intervju genomfördes där 

Marie Persson, finansekonom på Västerås stad och Kjell Andersson, finanschef på Västerås 

stad träffades samtidigt. Dessa intervjuades för att samla information om likviditetsplanering-

en i Västerås stad och det är deras arbetsområde. För att få insikt i detaljfrågor kring de kom-

munala bolagens rapportering till Västerås stad genomfördes en intervju med Helena Wigö, 

redovisningsekonom på MälarEnergi. Det var Kjell Andersson som rekommenderade henne 

då han ansåg att hon kunde svara på intervjufrågorna. 

Kontakten med respondenterna togs efter att referensramen i uppsatsen var skriven på grund 

av att denna behövdes för att utarbeta intervjufrågorna. På detta sätt undveks en för tidig kon-

takt som kunde gett sämre resultat på intervjuerna. När respondenterna sedan skulle kontaktas 

skedde detta först och främst via telefon där svenska huvudkontor på respektive företag kon-

taktades. Där kontaktades växeln som sedan kunde vägleda till rätt person inom företaget. För 

att säkerställa att rätt person blev kontaktad beskrevs syftet med arbetet och dess innehåll re-

dan vid första kontakten. Det uppstod i början problem med att hitta respondenter som ville 

ställa upp och som uppfyllde första krav på respondenterna, det löstes genom att omarbeta 

syftet och frågeställningarna. Därefter blev det lättare att finna respondenter som uppfyllde de 

nya kraven och hade möjlighet att hjälpa till. 
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Växeln på de svenska huvudkontoren gav efter den första kontakten ut kontaktuppgifter till de 

respondenter som de ansåg lämpliga till detta arbete, och därefter kontaktades dessa via tele-

fon eller e-post, beroende på vilka kontaktuppgifter som getts ut. Sedan bokades intervjuer 

och allt eftersom intervjuerna genomfördes kontaktades ytterligare personer inom organisa-

tionerna om det framkom att mer information behövdes. De slutliga respondenterna var 

mycket hjälpsamma och erbjöd sig att hjälpa till med kompletterande information om detta 

behövdes. 

För att denna studie skulle ha hög validitet skickades väl förberedda, tydliga intervjufrågor 

som skulle vara svåra att missförstå ut till den person i organisationen som var mest lämplig 

att svara på frågorna. Genom att skicka ut frågorna i förväg och till den person som bäst kun-

de svara på dessa gavs respondenterna möjlighet att förbereda sig och på så sätt kunna ge mer 

rättvisade svar. 

När information från intervjuerna hade sammanställts skickades dessa via e-post till respon-

denterna då ett flertal var osäkra på om de ville att deras namn skulle publiceras i arbetet. 

Några godkände publicering av deras namn men inte alla, vilket framkommer i tabell 1. Dock 

gjorde denna handling att alla respondenter godkände publicering av namnen på organisatio-

nerna, vilket ger validitet i uppsatsen. De personer som inte ville skrivas med har påhittade 

namn men det finns inga garantier på att det inte finns personer med dessa namn på respektive 

företag och avdelning. Dessa personer har i sådana fall ingenting med studien att göra. 
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3 Referensram 
I detta kapitel presenteras vad kassaflödesanalys är för något och vad syftet med den är. Ka-

pitlet fortsätter med en presentation av kassaflödesanalysens struktur med direkt- och indirekt 

metod. Sedan presenteras kassaflödesrelaterade nyckeltal och avslutningsvis presenteras lik-

viditetsplanering på kort och lång sikt, prognoser och sist nyckeltal för likviditet. 

3.1 Kassaflödesanalys 
Kassaflödet består av ett företags in- och utbetalningar. Enligt Greve (2003) är kassaflödes-

analyser periodiska likviditetsprognoser. Företagets utbetalningar anpassas hela tiden efter 

inbetalningarna. Under kortare perioder förekommer obalanser, vilket resulterar i ökningar 

eller minskningar i kassan hos företaget. (Greve 2003: 217) Kassaflödesanalysen kan även 

enligt Holmström (1998) definieras som ”företagets förmåga att ur den löpande rörelseverk-

samheten skapa inbetalningsöverskott” (Holmström 1998: 402). Enligt Årsredovisningslagen 

ska alla större företag upprätta en kassaflödesanalys i årsredovisningen (Sandell 2008: 34) 

men analysen kan även upprättas för andra perioder, till exempel veckovis eller månadsvis 

(Greve 2003: 218). Det finns flera olika sätt att ställa upp en kassaflödesanalys men det 

svenska sättet enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR7) blir allt mer förekommande 

(Larsson 2000: 209). Detta sätt presenteras under rubrik 3.1.2. 

3.1.1  Syftet med kassaflödesanalys 
Syftet med att göra en kassaflödesanalys är att veta hur företaget förvärvat kapital och hur de 

sedan utnyttjat det (Thomasson et al. 2008: 361). För att få reda på hur lönsamt ett företag är 

så räcker det inte att bara undersöka företagets likviditetsutveckling. Att se att ett företag ökat 

likviditeten med 50 % detta år jämfört med ökningen på 20 % föregående år säger inte så 

mycket. Genom detta är det svårt att veta varifrån den ökade likviditeten kommer. Är det på 

grund av en ökad lönsamhet eller på grund av ökning av räntebärande lån? En ökad lönsamhet 

är självklart positivt men en ökning av räntebärande lån kommer på längre sikt leda till ökade 

räntebetalningar. (Carlsson 2001: 203) 

Uppgifterna från kassaflödesanalysen har ett viktigt internt syfte när det gäller att veta de fi-

nansiella följderna av olika handelsalternativ och kan även med stöd av resultatbudgeten ha 

stor betydelse i företagets styrsystem (Greve, J 2003: 218). 

Med hjälp av kassaflödesanalysen kan även externa intressenter bedöma företagets framtida 

förmåga att skapa de likvida medel som krävs för att driva verksamheten vidare, betala skul-

der och amortera av på lån samt ge aktieägarna utdelning (Holmström 1998: 325). Förvänt-

ningar om framtida kassaflöden är essentiellt då marknaden värderar ett företags aktier. Vissa 

anser att kassaflödesanalysen är intressantare än uppgifter från resultaträkningen, då resultat-

redovisningen ger alltför stort utrymme till värderingar, kostnadsfördelningar och att kassa-

flödesanalysen ger en mer saklig bild av vad som inträffat i företaget. Då det är kassaflödet 

som nuvärdesberäknas vid en värdering av ett företag kan det anses att kassaflödesanalysen är 

mer betydelsefull ur aktiemarknadens synpunkt. Andra menar att resultatredovisningen och 
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kassaflödesanalysen kompletterar varandra och att de tillsammans är mycket värdefulla när 

det gäller att värdera ett företags aktier. (Greve 2003: 218) 

3.1.2  Kassaflödesanalysens struktur 
Kassaflödesanalysen delas upp i tre delar: den löpande verksamheten, investeringsverksamhe-

ten och finansieringsverksamheten. Dessa tre kategorier används främst då syftet med kassa-

flödesanalysen är externt. (Sandell 2008: 35) Vidare finns det två uppställningsformer för 

analysen: direkt eller indirekt metod. Det är upp till företagen att välja uppställningsform 

(Sandell 2008: 39) men enligt Redovisningsrådet är den indirekta metoden den vanligaste 

metoden för svenska företag. Den indirekta metoden visar mer information än den direkta 

metoden medan den direkta metoden kan anses vara mer pedagogisk. (www.bfn.se A) Andra 

fördelar med den direkta metoden är att det blir lättare att jämföra liknande händelser mellan 

företag, den är lättare att förstå för intressenter som inte har tillräcklig redovisningskunskap 

samt ger en kassaflödesanalys som är lättjämförbar med likviditetsbudgeten vilket kan under-

lätta vid sökandet av eventuella likviditetsproblem. Några fördelar med den indirekta metoden 

är att den förtydligar förändringar i kapitalkonton samt att den enligt Krishnan och Largay 

(2000) upplevs som billigare att implementera. (Krishnan & Largay 2000: 218-219) 

Underlag för kassaflödesanalysen är balans- och resultaträkningen. Kassaflödesanalysen be-

skriver flöden under en viss period, till exempel ett år, och informationen i kassaflödesanaly-

sen härleds från posterna i balans- och resultaträkningen. (Sandell 2008: 27-28) Den löpande 

verksamheten härleds från resultaträkningen, investeringsverksamheten härleds från balans-

räkningen debetsida som består av anläggningstillgångar och finansieringsverksamheten här-

leds från balansräkningens kreditsida som består av långfristiga skulder och eget kapital 

(Bengtsson 2011: 2). Kassaflödesanalysen ska enbart bestå av poster som är direkta kassaflö-

den och påverkar likviditeten, andra poster i balans- och resultaträkningen ska därmed inte 

finnas med i analysen (Bengtsson 2011: 3). På grund av att bokföring ska ske enligt bokfö-

ringsmässiga grunder och inte kontantprincipen måste poster som inte påverkar likviditeten 

rensas bort när analysen upprättas. Det är så en kassaflödesanalys enligt den indirekta meto-

den upprättas, redan bokfört material rensas och en ny rapport skrivs. Hade företag istället 

bokfört enligt kontantmetoden hade bokföringen i sig blivit en kassaflödesanalys och det är på 

detta vis kassaflödesanalys enligt den direkta metoden ser ut. (Bengtsson 2011: 5) 

Det är lagstadgat att företag ska bokföra enligt bokföringsmässiga grunder. Med det menas att 

intäkter och kostnader ska bokföras först det år som den hänför sig till enligt god redovis-

ningssed. (Lodin et al. 2011: 128) Det går att läsa i 8 kap 1 § Bokföringslagen att god redo-

visningssed är normer som Bokföringsnämnden och Finansinspektionen sätter för bokförings-

skyldiga företag. Kontantprincipen är en lagstadgad princip som används i inkomstslagen 

tjänst och kapital och ska alltså inte användas av företag. Den innebär att intäkter ska tas upp 

det år de kan disponeras. (Lodin et al. 2011: 127) 

  

http://www.bfn.se/
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3.1.2.1  Direkt metod 
Den direkta metoden används för att visa företagets betalningsflöden brutto och visar tydliga 

kassaflöden (Sandell 2008: 39, 50). I tabell 2 redovisas uppställningsformen för den direkta 

metoden.  

  Den löpande verksamheten   

1. Inbetalning från kunder + 

2. Utbetalning till leverantörer och anställda - 

3. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före betalda räntor och inkomstskatter = Delsumma rad 1-2 

4. Erhållen ränta + 

5. Erlagd ränta - 

6. Betald inkomstskatt +/- 

7. Kassaflöde från den löpande verksamheten = Delsumma rad 3-6 

      

  Investeringsverksamheten   

8. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - 

9. Förvärv av materiella anläggningstillgångar - 

10. Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - 

11. Försäljning av immateriella anläggningstillgångar + 

12. Försäljning av materiella anläggningstillgångar + 

13. Försäljning av finansiella anläggningstillgångar + 

14. Kassaflöde från investeringsverksamheten = Delsumma rad 8-13 

      

  Finansieringsverksamheten   

15. Nyemission + 

16. Upptagna lån + 

17. Amortering av skuld - 

18. Utbetald utdelning - 

19. Kassaflöde från finansieringsverksamheten = Delsumma rad 15-18 

      

20. Årets kassaflöde = Delsumma rad 7, 14, 19 

21. Likvida medel vid årets början Avläs balansräkning 

22. Likvida medel vid årets slut = Summa rad 20-21 

Tabell 2. Uppställning av kassaflödesanalys enligt direkt metod. (Sandell 2008: 39) 

Ytterligare förklaringar till tabell 2 anges nedan. 

Den löpande verksamheten 

Uppställande av kassaflödet från den löpande verksamheten visar hur den huvudsakliga af-

färsverksamheten påverkar likviditeten (Carlsson 2001: 204). Kassaflödet från den löpande 

verksamheten är summan av posterna inbetalning från kunder, utbetalningar till leverantörer 

och anställda, erhållen ränta, erlagd ränta och betald inkomstskatt (Sandell 2008: 39). 
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Vid posten inbetalning från kunder ska hänsyn tas till kundfordringar vid årets början och 

årets slut, upplupna intäkter vid årets början och årets slut samt förutbetalda intäkter vid årets 

början och årets slut (Sandell 2008: 40). 

Posten utbetalningar till leverantörer och anställda ska bestå av kostnaden för sålda varor, 

personalkostnader och vissa övriga rörelsekostnader som till exempel kan vara hyreskostna-

der. Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsförluster ska inte räknas med i dessa rörel-

sekostnader då de inte direkt påverkar kassaflödet. Vid beräkning av posten ska hänsyn även 

tas till årets varulagerförändring, förändringar av leverantörsskulder samt årets förändring av 

upplupna och förutbetalda kostnader. (Sandell 2008: 41) 

Erhållen ränta beräknas genom att till årets ränteintäkter addera differensen mellan upplupna 

ränteintäkter vid årets början och upplupna ränteintäkter vid årets slut. Upplupna ränteintäkter 

är intäkter som företaget kommer tillhandahålla efter årets slut. (Sandell 2008: 42) Erlagd 

ränta beräknas på motsvarande sätt dock att det då handlar om kostnader. Från räntekostna-

derna för årets, en minuspost i resultaträkningen, subtraheras upplupna räntekostnader vid 

årets början. Till detta belopp adderas de upplupna räntekostnaderna vid årets slut. (Sandell 

2008: 43) 

Betald inkomstskatt beräknas genom att jämföra årets ingående skatteskuld och årets skatt 

enligt resultaträkningen mot årets utgående skatteskuld. Resultaten är den skatt företaget har 

betalat under året. (Sandell 2008: 44) 

Investeringsverksamheten 

Under kategorin investeringsverksamhet redovisas inköp och försäljning av anläggningstill-

gångar. Den visar därmed öppet förändringen av det kapital som företaget investerat i för att 

få en framtida avkastning. (Carlsson 2001: 204) Investeringsverksamheten är i sin tur ofta 

uppdelad i tre delar, de olika slagen av anläggningstillgångar som årsredovisningslagen före-

skriver. Dessa är immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. (Thomasson 

et al. 2008: 362). Penningflödet som redovisas är därmed ett nettoresultat mellan inköp och 

försäljning (Bengtsson 2011: 6). 

Finansieringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten behandlar de strömmar av betalningar som hör till finansieringen 

av företaget. (Thomasson et al. 2008: 363). Den visar den finansiella förändringen genom 

externa lån och ägarkapital och därtill även återbetalning till dessa i form av amorteringar och 

utdelning av eget kapital. Genom denna fås ett underlag på hur företagets nuvarande och 

framtida kassaflöde täcker finansiärernas krav på återbetalning. (Carlsson 2001: 205) 

Nyemission och upptagna lån är händelser som ökar likvida medel. Nyemission ökar eget 

kapital genom att aktieägare investerar i företaget och ett upptaget lån är en inbetalning till 

företaget. Amortering av skuld och utbetald utdelning är istället utbetalningar som minskar 

likvida medel i företaget. (Sandell 2008: 45-47) Finansieringsverksamheten består således av 

två olika slag av finansiering, finansiering genom långfristiga lån samt finansiering som på-

verkar det egna kapitalet (Bengtsson 2011: 6). 
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Årets kassaflöde 

Dessa tre kategorier bildar tillsammans kassaflödet för hela företaget. Årets kassaflöde sum-

meras med de likvida medel som fanns vid årets början. Detta ger likvida medel vid årets slut 

och ska stämma överens med den likviditet som redovisas i balansräkningen. (Greve 2003: 

242) 

Årets kassaflöde är kassaflödet från den löpande verksamheten, kassaflödet från investerings-

verksamheten och kassaflödet från finansieringsverksamheten (Sandell 2008: 39). Årets kas-

saflöde är detsamma som årets nettobetalningar (Sandell 2008: 47). Likvida medel vid årets 

början avläses från alla konton i huvudbokens kontogrupp 19, enligt standarden BAS-

kontoplan, i balansräkningen. Likvida medel vid årets slut är en summering av årets kassaflö-

den och företagets likvida medel vid årets början. (Sandell 2008: 47) 

3.1.2.2  Indirekt metod 
Uppställningen för indirekt metod skiljer sig från den direkta metoden enbart i kassaflödet 

från den löpande verksamheten. I direkt metod visas beräknade poster som startpunkt medan 

startpunkten i den indirekta metoden avläses i resultaträkningen. Kassaflödet från invester-

ings- och finansieringsverksamheten beräknas likadant i båda metoderna. (Sandell 2008: 47) 

Indirekt metod visar inte kassaflöden brutto på samma sätt som direkt metod. På grund av att 

utgångspunkten är ett nettoresultat måste detta resultat justeras för poster som inte motsvarar 

betalningsflöden. (Sandell 2008: 51) 

  Den löpande verksamheten   

1. Resultat efter finansiella poster Avläs resultaträkning 

2. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet +/- 

3. Betald inkomstskatt +/- 

4. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital = Delsumma rad 1-3 

5. Förändring av varulager 

Ökning – 

Minskning + 

6. Förändring av fordringar 

Ökning – 

Minskning + 

7. Förändring av leverantörsskulder 

Ökning + 

Minskning - 

8.  Kassaflöde från den löpande verksamheten = Delsumma rad 4-7 

Tabell 3. Uppställning av kassaflödesanalys enligt indirekt metod. (Sandell 2008: 48) 

Resultat efter finansiella poster justeras med poster som inte ingår i kassaflödet så som av-

skrivningar, nedskrivningar och realisationsresultat från resultaträkningen samt förändringar 

av avsättningar från balansräkningen (Sandell 2008: 49). Betald inkomstskatt beräknas på 

samma sätt som vid direkt metod (Sandell 2008: 49), alltså att årets ingående skatteskuld och 

årets skatt jämförs mot årets utgående skatteskuld (Sandell 2008: 44).  

Alternativt kan posten Resultat efter finansiella poster ersättas av årets resultat avläst från 

resultaträkningen. Då måste Justering för poster som inte ingår i kassaflödet hanteras annor-
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lunda. Förutom avskrivningar, nedskrivningar, realisationsresultat och förändringar av avsätt-

ningar måste också hänsyn tas till årets skattekostnad, årets skatteintäkt, bokslutsdispositioner 

som är kostnader samt bokslutdispositioner som är intäkter. (Sandell 2008: 49) 

3.1.3  Kassaflödesrelaterade nyckeltal 
Nyckeltal är relationstal som med en siffra uttrycker ett förhållande mellan flera andra värden. 

Företag kan använda nyckeltal som signalsystem för att identifiera, beskriva och analysera 

effekter av planerade och oplanerade förändringar för att kunna anpassa styrningen av verk-

samheten mot uppsatta mål. Nyckeltalen/signalsystemet hjälper till att förkorta responstiden. 

Nyckeltal används inom företag men också vid analys av andra företag och därför krävs en-

hetliga definitioner, klar terminologi och tillförlitliga redovisningar. (Nordstedts 2010: 12-13) 

BAS-serien med bland annat BAS-kontoplan och BAS-nyckeltal, som nu heter Svensk redo-

visning, anses vara standard i Sverige (www.bas.se B). I stort sett alla mindre och medelstora 

företag och fler och fler stora företag, organisationer och myndigheter använder dessa även 

om det är frivilligt (Nordstedts 2010: 9, 14). 

Enligt Adolphson (1998) är det inte många företag som presenterar kassaflödesrelaterade 

nyckeltal men att tendensen är att fler och fler företag gör det. Nyckeltal kan visa på historiska 

utvecklingar och då användas som prognosunderlag. Vid jämförelser över tid måste det säker-

ställas att redovisningsprinciperna är jämförbara. (Adolphson 1998: 91) I branschtidningen för 

revisorer Journal of Accountancy skriver Giacomino och Mielke i sin artikel att kassaflödes-

relaterade nyckeltal används för att bedöma ett företags lönsamhet och finansiella styrka. Stu-

dier har visat att de är särskilt användbara vid förutsägbarhet av konkurs. (Giacomino & Mi-

elke 1993) 

Genom kassaflödesanalys fås svar på om likviditeten i ett företag är under kontroll eller 

kommer medföra problem. Den ger input till nyckeltalsanalysen för att tolka denna och kunna 

formulera mål och strategier för att nå optimala nyckeltalsvärden. Kassaflödesrelaterade 

nyckeltal anses ibland vara komplicerade och därför enligt Nordstedts Juridik (2010) görs 

dessa inte så ofta som de borde. (Nordstedts 2010: 41) Formler för beräkning av olika kassa-

flödesrelaterade nyckeltal finns i bilaga 3. 

3.2 Likviditetsplanering 
Kassaflödesanalysen kan internt och externt för ett företag användas som mål- eller styrvaria-

bel. Målvariabeln kan till exempel vara att kassainflödet ska överstiga kassautflödet två gång-

er och styrvariabeln är de faktorer som ska påverkas för att målet ska nås. (Adolphson 1998: 

75) 

Kassaflödet kan användas som prognosinstrument och då i form av en likviditetsbudget. Kas-

saflödesanalysen kan användas som underlag för budgeten och även extern finansiering och 

då kan beräkningen av rörelserelaterad nettokassaflödet sättas i relation till kommande amor-

teringar och investeringar. Sett utifrån likviditetsbudgetar över ett par år framåt i tiden för ett 

företag kan då till exempel företaget med internt genererat kassaflöde, då utan gjorda utdel-

ningar, klara av att betala amorteringar och investeringar. Negativa kassaflödessaldon blir 

http://www.bas.se/
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företaget tvunget att finansiera genom till exempel avyttring av tillgångar eller genom lån. 

(Adolphson 1998: 75-76) 

Även om likviditetsbudgeten är viktigt internt för ett företag kan den externt användas för att 

värdera företaget genom att från likviditetsbudgetarna diskontera företagets framtida kassa-

flöden (Adolphson 1998: 76). 

En likviditetsbudget är alltså en plan för hur ett företag ska anskaffa pengar och använda des-

sa (Ax et al. 2010: 202, 218). Ett företag bör göra likviditetsbudget för minst två tidshorison-

ter, kort och lång sikt (PostGirot 1990: 18). 

3.2.1  Kortsiktig likviditetsbudget 
En operativ kortsiktig likviditetsbudget görs för de närmast kommande månaderna och är då 

nedbruten per dag. (PostGirot 1990: 18) Se tabell 4 nedan. 

1. Ingående likvida medel + 

2. Periodens (dagens) inbetalningar + 

3. Periodens (dagens) utbetalningar - 

4. Utgående likvida medel = Summa rad 1-3 

Tabell 4. Uppställning av kortsiktig likviditetsbudget. (PostGirot 1990: 19) Något bearbetad. 

Denna används som beslutsunderlag för att bland annat; beräkna när det är lönsammast att 

göra utbetalningar med tanke på kassarabatter, för att klara dagens utbetalningar och då med 

tanke på om överföring behövs göras från kapitalräkning till checkräkning, om tillfälliga 

överskott av likvida medel kan placeras till en bättre avkastning eller vid tillfälligt underskott 

av likvida medel om factoring på kundfordringar behöver utnyttjas. (PostGirot 1990: 19) 

Denna kortsiktiga planering kan göras enligt en modell som heter Continuous Liquidity Plan-

ning (CLP). Modellen fokuserar på vilka aktiviteter som behövs för att planera kassaflödet 

med ökad noggrannhet och då mer än vad lagen kräver. Chefer, och även andra anställda, ska 

själva göra prognoserna och analysera dessa mot resultaten och det är viktigt att dessa görs 

inom korta tidsintervall för att kunna ta lärdom av analysresultaten. En veckas tid mellan pro-

gnoserna och resultatet antas vara det bästa för både noggrannheten och lärdomen från analys-

resultaten. Denna modell gäller så väl likviditet som produktutveckling men avvikelser i kas-

saflödet visar tidigt på om åtgärder behöver tas. CLP skapar kostnadsmedvetenhet hos perso-

nalen och om företaget har ett bra kassaflödesplaneringssystem minskar det sannolikheten för 

överraskningar. (Ottoson 1997: 517-519) 
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3.2.2  Långsiktig likviditetsbudget 
För att undvika akuta likviditetsproblem bör företaget göra en taktisk/strategisk långsiktig 

likviditetsbudget. Med denna bevakas likviditeten och möjliggör bland annat en lagom expan-

sion av företaget utan att hamna i likviditetsproblem. Den används också som beslutsunderlag 

för tidpunkt för investeringar, lån och lageruppbyggnad. Likviditetsbudgeten görs med ut-

gångspunkt i resultat- och balansräkningsbudgeten och de strategiska planerna för resultat- 

och balansräkningen. (PostGirot 1990: 19) Se tabell 5 nedan. 

1. Likvida medel vid årets början + 

2. Nettoomsättning + 

3. Nyupplåning + 

4. Varuinköp - 

5. Diverse kostnader - 

6. Personalkostnader - 

7. Räntekostnader - 

8. Amorteringar - 

9. Nyinvesteringar - 

10. Likvida medel vid årets slut = Summa rad 1-10 

Tabell 5. Uppställning av långsiktig likviditetsbudget. (Ax et al. 2010: 242) Något bearbetad. 

Affärstransaktioner som skett på kredit måste tas hänsyn till i nettoomsättningen och varuin-

köpen. Likaså gäller det för diverse kostnader som till exempel skatter och avgifter då dessa 

tidsmässigt kan skilja sig åt gällande kostnader och utbetalningar (Ax et al. 2010: 220, 223). 

3.2.3  Prognoser 
Kassaflödesanalysen och likviditetsbudgeten är viktiga hjälpmedel för att kunna ta beslut om 

hur mycket likvida medel ett företag ska ha. Detta är i grunden ett kostnadsminimerings- och 

prognosproblem. Samtliga delar av ett företag eller en koncern genererar in- och utbetalningar 

och detta ställer krav på att den interna rapporteringen fungerar så att denna information når 

den som ska se till att det finns likvida medel för utbetalningar vid vissa tidpunkter. Ur kund-

reskontrasystem kan inbetalningsprognoser hämtas och även information om kundernas betal-

ningsmönster om de betalar på förfallodagarna. Forskning har visat att om ett företag har till-

förlitliga prognoser minskas behovet av stora likviditetsreserver och därmed bör fokus ligga 

på att få till så bra prognoser som möjligt. (Larsson & Hammarlund 2009: 74-77) 

Prognoser är uttalanden om vad som i framtiden kommer hända och de används vid beslutfat-

tande. En enkel modell för prognos är till exempel att förbrukning av en viss vara under ett 

antal följande år kommer vara densamma som innevarande år. Ett annat exempel är en tro på 

att uppskattningen av den årliga förbrukningen kommer att öka lika mycket som den gjort det 

innevarande året. Är den tron för osäker kan modellen utökas till att förändringen kommer 

vara densamma som den i genomsnitt varit det senaste årtiondet. Prognoser kan också beräk-

nas som procentuell förändring. För att bekräfta att teorin om prognosen är rimlig kan obser-

vationer om till exempel förbrukningstakten göras under en längre tid. Prognoserna baseras 

alltså på saker som redan har hänt och för att prognoserna ska bli så korrekta som möjligt 
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krävs att dessa händelser har uppfattats eller registrerats riktigt. Om de observerade händel-

serna fortsätter på samma vis som tidigare kommer de att slå in som prognoserna visat eller 

om modifikationer gjorts i beräkningarna för att ta hänsyn till olika förändringar och görs inte 

detta kommer prognoserna att slå fel. (Bergström 1982: 11-12) 

Kritik mot prognoser finns då de ofta kan visa sig slå fel men detta kan förklaras med att ut-

vecklingen är mindre lätt att förutsäga idag än den var på 1950- och 1960-talet och eftersom 

de också baseras på det som redan har hänt och det nya och oväntade inte alltid går att förutse. 

Ett alternativ för att presentera prognoser för något osäker är att presentera dessa med alterna-

tiva prognoser eller i form av intervall. (Bergström 1982: 13-14) 

För att utvärdera prognoser för att kunna förbättra dessa i framtida kan en analys om skillna-

den mellan prognos och utfall göras. Avvikelser på grund av osäkerhet finns alltid men om 

avvikelserna är större måste analys göras var felet i beräkningarna ligger. (Bergström 1982: 

99-100) Enligt Daily (1971) är det två aspekter som är viktiga i utvärderingen av prognosers 

noggrannhet. Det första är skillnaden mellan prognosen och utfallet ett visst år och det andra 

är trenderna i skillnaderna över tid. Analys av skillnaderna under ett visst år visar då på ett 

företags kapacitet att nå mål och om skillnaderna är stora kan till exempel företagsledningens 

förmåga att reagera på oväntade händelser ifrågasättas. (Daily 1971: 687) Det finns många 

olika sätt att beräkna på prognoser och hänvisning görs till litteratur inom ämnet då dessa sätt 

inte uppdagats i uppsatsens empiri. 

3.2.4  Nyckeltal för likviditet 
För att veta hur hög likviditet ett företag ska ha kan nedan nyckeltal användas. (PostGirot 

1990: 20) 

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar - varulager 

 Kortfristiga skulder 

Ovan nyckeltal ska vara 1 (100 %) men om företaget har stora skulder som förfaller till betal-

ning innan tillräckliga inbetalningar förväntas komma ska nyckeltalet istället vara större än 1 

och om inbetalningarna ligger före utbetalningarna i tiden ska den istället vara mindre än 1. 

(PostGirot 1990: 20) 

Balanslikviditet =  Omsättningstillgångar 

 Kortfristinga skulder 

Ovan nyckeltal ska för ett företag vara 2 men om företaget är säsongspräglat varierar talet 

beroende på tidpunkten på året eller om värdet på lagret förändras till exempel på grund av 

risken av prisförändringar. I nyckeltalet betraktas lagret som likviditet och eftersom det tar tid 

innan det förvandlas till likviditet har detta nyckeltal en längre tidshorisont än nyckeltalet kas-

salikviditet. (PostGirot 1990: 20) 

  



Mälardalens högskola 13.1.2012 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

20 

 

 

Soliditet (andelen eget kapital) = Eget kapital + 70 % av obeskattade reserver 

 Totalt kapital 

Ovan nyckeltal är inte ett mått på ett företags likviditet. Det är det vanligaste soliditetsmåttet 

enligt Thomasson et al. (2008) och visar hur stabilt ett företag är finansierat och andelen ska 

då vara så stort som möjligt, det ger en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Det visar företagets 

förmåga att överleva förluster vilket till en början drabbar det egna kapitalet. Måttet kan för-

bättras om företagets lönsamhet förbättras och om lönsamheten minskar kan till exempel ut-

delningen till aktieägarna hållas tillbaka. (Thomasson et al. 2008:356) Företaget kan med 

nyckeltalet få en fingervisning om kreditgivares vilja att lämna krediter och till vilken ränte-

sats. Har ett företag en bra soliditet vid tillfälliga likviditetsproblem ställer banker upp på att 

låna ut pengar till företaget men inte, eller i alla fall med mycket skärpta villkor, om både so-

liditeten är låg och likviditeten dålig. (PostGirot 1990: 20) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras information om branscherna där studiens organisationer verkar; 

tillverkning inom verkstadsindustrin, tjänst, handel och kommun. Sedan presenteras de fyra 

organisationerna och hur de använder kassaflödesanalysen, nyckeltal och hur de arbetar med 

likviditetsplanering. 

4.1 Branschinformation 
Inom den privata sektorn verkar företag med skiftande företagsformer inom det privata när-

ingslivet och som då inte tillgör stat, kommun eller landsting (www.ne.se Å). Offentlig sektor 

är statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Den offentliga sektorns inkomster 

anpassas efter samhällsutvecklingen och finansieras idag med kommunal inkomstskatt, stads-

bidrag, avgifter och lån. (www.ne.se V) Tre av organisationerna i studien verkar inom bran-

scherna tillverkning, tjänst och handel och då i den privata sektorn och den fjärde organisatio-

nen är en kommunal verksamhet. 

4.1.1  Tillverkning inom verkstadsindustrin 
Verkstadsindustrin innefattar all industri som bearbetar och skapar produkter av metaller. Ex-

empel är industrirobotar och kylskåp men även enklare masskonsumtionsvaror. Verkstadsin-

dustrin är genom sin inriktning på produktion av varor till den övriga industrin en nyckel-

bransch i industrisamhället. För svensk ekonomi är branschen av stor betydelse och exporten 

domineras av verkstadsprodukter. Under sekelskiftet grundades flera industrier som byggde 

på svenska uppfinningar, bland dessa ASEA, vilken är föregångaren till ABB. (www.ne.se X) 

4.1.2  Tjänst 
Tjänsteföretag är ett företag vars tillgångar i huvudsak utgörs av de anställdas specifika kun-

skaper och/eller kompetens. Produktionen består av kvalificerade problemlösningar, vilka är 

kunskapsintensiva och anpassas till kundernas behov. Kunskapen är i mycket liten grad bun-

den till kapital i form av anläggningar och maskiner utan fokuseras på individer och kundan-

passning. Ett typiskt tjänsteföretag är konsultföretag, eller bemanningsföretag som det också 

kallas. De har ofta specialiserad kunskapsproduktion. (www.ne.se T) Ett bemanningsföretag 

rekryterar och hyr ut personal till andra företag (www.ne.se U). 

4.1.3  Handel 
Handelsbranschen innefattar verksamheter som ägnar sig åt omsättning av varor, tjänster och 

kapital. Handeln har som funktion att vara en mellanhand mellan köpare och säljare och på ett 

effektivt sätt föra dem samman på en marknad. Marknaden baseras på överrenskommelser om 

exempelvis pris, mängd, kvalitet och leveranstid. Handeln kan delas in geografiskt i utrikes-

handel och inrikeshandel. Utrikeshandeln kan delas in i export-, import och transitohandel 

medans inrikeshandeln delas in i grosshandel och detaljhandel. Grosshandeln distribuerar va-

ror till detaljhandeln och inte till slutliga konsumenter. Detaljhandeln är all handel som riktar 

sig till den privata konsumenten, alltså det slutliga ledet mellan produktion och konsument. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Denna försäljning sker oftast i butik men kan även förekomma på till exempel internet. 

(www.ne.se W) 

4.1.4  Kommun 
En kommun är ett avgränsat geografiskt område för lokal självstyrelse och som har rätt att ta 

ut skatt av invånarna. Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunen har flertalet olika upp-

gifter och skatterna används till största del till skolor, förskolor, äldrevård och socialbidrag. 

(www.ne.se Ä) 

4.2 ABB 
ABB är ett företag som är ledande inom kraft- och automationsteknik. Företaget finns runt om 

i hela världen och i Sverige har de ungefär 8 700 medarbetare och finns på över 30 orter. 

(www.abb.se E) ABB:s huvudkontor ligger i Zürich i Schweiz (Sysse Hardenby, intervju 

13.12.2011). Inom koncernen finns det divisioner, Business Units och Product Groups. ABB 

Robotics är en Business Unit inom divisionen Discrete Automation and Motion. Inom Busi-

ness Unit enheten ABB Robotics finns Product Groups, bland annat ABB Robotic Supply 

Unit. ABB Robotic Supply Unit är en enhet som sköter ABB Robotics lagerhållning. (Claes 

Nyquist, intervju 8.12.2011) ABB Robotics är ett tillverkningsföretag som monterar industri-

robotar och robotsystem, och de har installerat över 190 000 industrirobotar världen över. 

ABB Robotics finns i 53 länder runt om i världen och har ungefär 4 500 anställda och huvud-

kontoret är beläget i Shanghai, Kina. De har även faciliteter för forskning, utveckling och till-

verkning i Sverige, Tjeckien, Norge, Mexico, Japan, USA och Kina. I Sverige har företaget 

verksamhet i Västerås och Göteborg och har cirka 1 000 anställda. (www.abb.com F) ABB 

AB har de senaste två åren haft en omsättning på 27-28 miljarder kronor (www.rating.se S) 

vilket tillsammans med sina cirka 9 000 medarbetare de senaste två åren (www.121.nu Y) 

klassificerar dem som ett stort företag enligt årsredovisningslagen.  

Enheterna och divisionerna inom ABB Sverige är idag en juridisk person med gemensam kas-

sa (Claes Nyquist, intervju 8.12.2011), vilken hanteras på Shared Accounting Service Center 

som är en avdelning som även sköter ABB Sveriges redovisning och kundreskontra (Sysse 

Hardenby, intervju 13.12.2011). Införandet av denna gemenskap skedde stegvis under 1990-

talet och innan det var varje Business Unit en juridisk person med skyldighet att upprätta se-

parata årsredovisningar. Numera sker sammanställning av årsredovisningen på landsnivå men 

analyserna och materialet till rapporterna skapas på Product Group-nivå, som sedan rapporte-

ras till Shared Accounting Service Center där en sammanställning för ABB Sverige görs. 

(Claes Nyquist, intervju 8.12.2011) Denna sammanställning rapporteras sedan vidare till 

ABB-koncernens huvudkontor i Zürich (Sysse Hardenby, intervju 13.12.2011). 

4.2.1  Kassaflödesanalys på ABB 
På ABB:s Shared Accounting Service Center sammanställs alla svenska enheters uppgifter 

och en kassaflödesanalys ställs upp enligt det svenska lagkravet och publiceras årsvis i årsre-

dovisningen. (Sysse Hardenby, intervju 13.12.2011) Kassaflödesanalysen i svenska ABB:s 

årsredovisning är uppställd enligt indirekt metod (ABB AB:s Årsredovisning 2010). Denna 

analys används sedan inte i den dagliga verksamheten. Kassaflödesanalysen som rapporteras 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.abb.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ster%C3%A5s
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg
http://www.abb.com/
http://www.rating.se/
http://www.121.nu/
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till huvudkontoret i Zürich är inte densamma som i den svenska årsredovisningen, den är istäl-

let uppställt enligt US GAAP, vilket är amerikanska redovisningsstandarder (Sysse Hardenby, 

intervju 13.12.2011). 

Uppgifterna som rapporteras till Shared Accounting Service Center kommer från alla svenska 

enheter där ABB Robotic Supply Unit är ett exempel. Där görs ingen kassaflödesanalys enligt 

standardiserade uppställningar, men kassaflödet analyseras och används regelbundet med 

hjälp av verktyg anpassade efter enhetens behov. Viktigt är att jämföra kassaflödet med resul-

tatet och analysera avvikelserna. Enligt Claes Nyquist, controller på ABB Robotic Supply 

Unit, är analysen av kassaflödet det viktigaste verktyget på lång sikt då likviditeten är central 

för att företaget ska överleva. (Claes Nyquist, intervju 8.12.2011)  

4.2.2  Likviditetsplanering och prognoser på ABB 
ABB Robotic Supply Unit och alla andra enheter eller dotterbolag skickar rapportpaket med 

prognoser om in- och utbetalningar internt och externt och om koncernbidrag för större pla-

ceringar till avdelningen Treasury på ABB Sverige. Hur dessa rapporteringar ska utformas 

styrs av ägarna. På landsnivå sammanställs balanserna och kassaflödet till en likviditetsplane-

ring och prognoserna rapporteras till internbanken i Zürich varje fredag för de två kommande 

veckorna och månaden. På lands- eller aggregerad nivå kontrolleras om prognoserna från en-

heterna är rimliga och att deras balanser stämmer överens med balanserna hos avdelningen 

Treasury. Där hanteras kassan centralt och kontroller görs för att det inte ska finnas differen-

ser i enheternas rapportering varifrån likviditetsplaneringen och prognoserna på aggregerad 

nivå görs. En gång per år görs likviditetsprognos för nästkommande år. Finns det överskott av 

pengar på kontot ska dessa placeras. Strukturen på hur prognoserna ska utformas får avdel-

ningen i en mall från Schweiz och ABB Sverige har en mall på finansavdelningen på hur 

överskott av likviditet ska placeras. Avdelningen ser till att det varje dag ska finnas tillräckligt 

med likviditet för att kunna betala ut till exempel löner. Utbetalningar sker centralt via en ex-

tern ekonomisk funktion som ligger i Västerås. De har hand om kund- och leverantörsreskont-

ran för ABB Sverige. Valutaaffärer görs på finansavdelningen. Prognoser görs även för inve-

steringar men enligt Lisa Eriksson, likviditetsplanerare, är det svårare att veta exakt när dessa 

blir av och de finansieras via lån.  

Vid uppföljning av prognoserna förs en dialog med enheten som haft avvikelser i sina pro-

gnoser och utfall av likviditeten om vad som var orsaken till den och hur prognoserna kan 

göras bättre i framtiden. Det blir därmed enligt Eriksson en läroprocess. Ingen likviditetsbud-

get görs. Eriksson har arbetat på flera företag och menar att sättet att arbeta med internbank 

och gemensam cash pool inte är specifikt för tillverkningsbranschen utan mer ett sätt att arbe-

ta i en koncern eller större bolag. (Lisa Eriksson, intervju 16.12.2011) Hur rapportpaketen 

som skickas till avdelningen Treasury på ABB Sverige tas fram på enhetsnivå ges exempel på 

nedan med Robotic Supply Unit. 

Leveranstiderna från Robotic Supply Units underleverantörer är mycket långa, upp till sex 

månader, medan leveranstiderna till Robotic Supply Units kunder enbart är några veckor och 

detta gör att ett lager krävs. Robotic Supply Unit strävar efter att ha längre betalningsvillkor 

till sina underleverantörer än till sina kunder vilket kan bidra till ett positivt kassaflöde. Ibland 
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finns möjligheten att betala en premie till underleverantörerna som ger längre betalningsvill-

kor vilket kan hjälpa till att optimera kassaflödet. (Claes Nyquist, intervju 8.12.2011) 

Det genomförs sälj- och verksamhetsplanering varje månad där beställningar ett år framåt i 

tiden prognostiseras baserat dels på planerade inkommande order samt uppskattningar av 

andra order med hjälp av bland annat trender på marknaden. (Claes Nyquist, intervju 

8.12.2011) 

Robotic Supply Unit levererar internt inom internationella ABB, vilket gör att kunderna är 

andra ABB-enheter. Dessa ABB-enheter säljer sedan vidare till slutkund. Detta leder alltså till 

att en kundfodran hos Robotic Supply Unit är en leverantörsskuld för en annan ABB-enhet 

och i slutändan kvittas dessa mot varandra inom ABB-koncernen, vilket gör att kundfodringar 

hos Robotic Supply Unit inte påverkar kassaflödet inom denna enhet utan det har säljorgani-

sationen för Sverige fokus på. (Claes Nyquist, intervju 8.12.2011) 

ABB Robotic Supply Unit gör ingen likviditetsbudget. Istället görs prognoser över kassaflö-

det tolv månader framåt, tre gånger om året. Detta görs med resultatet och kapitalbindningen 

som underlag vilket gör att kassaflödet blir en effekt av dessa faktorer. Prognoserna beräknas 

med hjälp av affärssystemet SAP ECC 6.0 där information om varje robots komponenter finns 

registrerat. Det underlättar prognosberäkningarna då det enda som krävs är att mata in i sy-

stemet vilken robot som ska produceras, och sedan räknar systemet ut vilka komponenter som 

då måste beställas. Nyquist nämner att Robotic Supply Unit möjligtvis skulle kunna bli bättre 

på att genomföra just dessa prognoser, då kassaflödet och likviditeten är en sådan central del 

för ett företags överlevnad. (Claes Nyquist, intervju 8.12.2011) 

4.2.3  Nyckeltal på ABB 
Det finns på avdelningen Treasury en gräns på hur mycket likviditet det får finnas på ABB 

Sveriges konton och finns det överskott ska dessa varje dag placeras enligt skrivna och god-

kända instruktioner som fås från huvudkontoret i Schweiz (Lisa Eriksson, intervju 

16.12.2011). Soliditeten för ABB Sverige var 36,39 % år 2010 och kassalikviditeten var 

samma år 119,96 % (www.121.nu Y). 

Ett mål inom ABB är att kassaflödet på kort sikt ska överstiga resultatet. På Robotic Supply 

Unit på lång sikt är det inte möjligt att kassaflödet överstiger resultatet, då är det istället det-

samma, på grund av att företaget måste ha en viss nivå av kapital och då är det istället viktigt 

att optimera kapitalbindningen så att det inte ligger för högt eller för lågt. Binds för mycket 

kapital i enheten kommer det leda till att kassaflödet blir sämre än resultatet. Kapitalbindning 

inom Robotic Supply Unit handlar om lagerhållning och storleken på detta och inom denna 

Product Group används analysen av kassaflödet för att optimera lagerhållningen. Det optimala 

lagret för Robotic Supply Unit är då enheten har produkter att leverera vid utlovade leverans-

tidpunkter men samtidigt inte är för stort med en för låg lageromsättning. (Claes Nyquist, in-

tervju 8.12.2011) 

Varorna på enheten beställs på prognos ett halvår i förväg. Om beställningarna från kunderna 

sedan visar sig blir färre än prognostiserat påverkar det nyckeltalet och kapitalbindningen 

negativt medan fler eller större beställningar än beräknat kan leda till leveransproblem vilket 

http://www.121.nu/
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gör att kunderna istället väljer en konkurrent. Detta leder sedan i sin tur till minskade intäkter 

för ABB och har negativ inverkan på resultat och kassaflöde. Inom ABB prioriteras dock le-

veranser till kunder framför lagerstorleken och därför ser Robotic Supply Unit till att ha ett 

säkerhetslager som en buffert. Kapitalbindningen i lagret följs upp och analyseras månadsvis. 

Då används nyckeltal där relationen mellan lagret och de senaste tolv månadernas omsättning 

beräknas. (Claes Nyquist, intervju 8.12.2011) 

4.3 Manpower 
Manpower är en av tre verksamheter under ManpowerGroup tillsammans med Experis och 

Right Management. ManpowerGroup är ett världsledande företag inom rekrytering och uthyr-

ning. (www.manpower.se I) ManpowerGroup finns i 80 länder världen över och i Sverige på 

70 orter med 11 000 medarbetare. Manpower Sveriges huvudkontor ligger i Stockholm och 

den svenska verksamheten är uppdelad i nio bolag. Manpower i Sverige genererar ungefär 

20 000 jobb varje år. (www.manpowergroup.se J) Manpower benämner sig experter på uthyr-

ning och rekrytering inom Administration, Ekonomi, Försäljning, Kundservice, Industri & 

logistik, Teknik, El & tele, Marknad & information, Event & Turism samt Student. 

(www.manpower.se I) Manpower Sverige har de senaste åren haft en omsättning på runt 3-4 

miljarder kronor (www.rating.se P) vilket tillsammans med sina cirka 6 000 anställda de två 

senaste åren (www.121.nu Z) klassificerar dem som ett stort företag enligt årsredovisningsla-

gen. 

Bolagen i koncernen Manpower har en gemensam bank i Europa. För att koncernen ska slippa 

externa räntekostnader lånar dotterbolagen internt av varandra via denna bank och för att ef-

fektivisera kassaflödet internt i koncernen görs planeringar för likviditet för alla bolagen 

gemensamt per land. (Johan Svensson, intervju 6.12.2011) 

4.3.1  Kassaflödesanalys på Manpower 
Manpower i Sverige styrs inte av kassaflödesanalysen. Den görs enligt vad lagen kräver och 

används inte utöver det i företaget. När den upprättas vid årsredovisningen varje år skickas 

den även till moderbolaget i USA. Företaget har inte valt vilken metod som ska användas vid 

uppställandet av kassaflödesanalysen utan företagets revisorer guidar dem igenom processen 

och de använder då indirekt metod (Manpower AB:s årsredovisning 2010) vid uppställandet. 

Separata årsredovisningar och kassaflödesanalyser görs på huvudkontoret för de nio legala 

bolagen inom koncernen i Sverige. (Anna Andersson, intervju 15.12.2011) 

4.3.2  Likviditetsplanering och prognoser på Manpower 
Manpower i norden består av nio bolag i Sverige, nio i Norge, sex i Finland och två i Dan-

mark. Bolagen har gemensam kontantpool. Varje land och bolag har en controller som gör 

budgetar och prognoser och som de på landsnivå skickar till moderbolaget i USA.  Controllers 

på bolagsnivå har sammanställt sina prognoser på resultat och resultaträkning/-budget utifrån 

sammanställningar på detsamma från ansvariga för kostnadsställen i bolagen. Johan Svensson 

arbetar på Manpower Financial Services, som är en supportfunktion mot Manpower nordiska 

bolag, och han tar del av dessa och budgetar och prognoser och utifrån dem gör han långsikti-

ga likviditetsprognoser. På kortare sikt gör Svensson för de svenska bolagen fyra veckors 

http://www.manpower.se/
http://www.manpowergroup.se/
http://www.manpower.se/
http://www.rating.se/
http://www.121.nu/


Mälardalens högskola 13.1.2012 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

26 

 

prognoser utifrån ett ”forecastprogram” var i all data ovan har laddats upp och allt som faktu-

rerats, alla kommande utbetalningar och alla förfallodatum.  Dessa arbetsuppgifter görs för att 

effektivisera kassaflödet internt i koncernen. (Johan Svensson, intervju 6.12.2011) 

Målet är att hålla lagom nivåer av likviditet hos dotterbolagen så att de ska klara av att betala 

löner, skatter och leverantörsskulder. Svensson gör fyraveckorsprognoser för in-, utbetalning-

ar och hur mycket likviditet som kommer skickas till bolagens bank i Europa. Målet är också 

att inte behöva låna kapital externt. Vid kapitalbrist i ett dotterbolag får denne låna kapital 

från ett annat dotterbolag som har överskott. Dessa interna lån gör att koncernen slipper ex-

terna räntekostnader. Alla dessa prognoser skickar Svensson en gång i veckan till moderbola-

get i USA. En gång i månaden skickar han även tremånadersprognoser för kassaflödena. (Jo-

han Svensson, intervju 6.12.2011) 

Olika prognoser tas fram från resultatbudgeten för nästkommande året men det Svensson gör 

utifrån budgeten är en analys av kassaflödet och prognoser av interna över- och underskott per 

land. Han tittar främst på prognoserna/posterna i resultatbudgeten för löner, skatt, momsbetal-

ningar, leverantörsskulder och kundfordringar som förväntas fås in. Analysen och prognoser-

na skickar han också till moderbolaget i USA. (Johan Svensson, intervju 6.12.2011) 

För Manpower Sverige ligger likviditetsplaneringen på nordisk nivå, alltså avdelning där 

Svensson arbetar, och de håller koll på när löner och skatter ska betalas för Sverige och de har 

hand om likviditeten så att betalningarna blir gjorda. (Ove Keikkala, intervju 14.12.2011) 

Manpower i Sverige har en controller i varje region som rapporterar till en controller på divi-

sionsnivå varifrån Svensson sedan sammanställer sina rapporter. Controllers på regionsnivå 

får information från affärsområdescheferna som har kostnadsställeansvar. När de gör resultat-

budgeten för nästkommande år för sitt affärsområde/kostnadsställe utgår de i de olika poster-

na från procentsatser på siffror från föregående år. Prognoserna på lönerna görs genom att titta 

på hur många konsulter och internpersonal de har och siffran i budgeten är baserat på de indi-

viduella lönerna personalen har plus procentsatsen för löneökningen för nästkommande år. 

Personalomsättningen följs med prognos under året då personal till exempel kan gå ner i ar-

betstid. Skatter och moms tas inte med i budgeten på kostnadsställenivå utan högre upp i or-

ganisationen. En procentsats av föregående års kundfordringar och leverantörsskulder beräk-

nas för vad dessa kommer att ligga på nästkommande år och dessa siffror läggs in i budgeten. 

Procentsatserna basernas på omsättningen för föregående år för uppskattning för nästkom-

mande år. All information och budgetarna läggs in i företagets system. Budgetarna för näst-

kommande år görs i augusti och september och ska vara klara ett visst datum. Första progno-

serna görs i slutet av januari och i början av februari för nästkommande månaderna och be-

nämns 2+10. I maj görs nästa prognos för 5+7 och i augusti görs prognoser för 8+7 och så 

börjar processen med ny budget igen.  

Uppföljningar görs varje månad och vid tillfällen då stora avvikelser från budge-

ten/prognoserna inträffar. Förändringar kan ske med uppgång eller nedgång till exempel när 

en ny kund behöver 200 nya konsulter eller om ett företag/kund inte behöver ett visst antal 

konsulter längre. I vardagen använder affärsområdescheferna skuggbudget och skuggprogno-

ser som verktyg så att de i tidigt skede kan se om de behöver rapportera förändringar på sitt 
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kostnadsställe uppåt i organisationen. För varje nytt företag/kund görs en skuggprognos. 

(Sanna Riesten, intervju 22.12.2011) 

4.3.3  Nyckeltal på Manpower 
Moderbolaget i USA bestämmer vilka parametrar företaget i Sverige ska styras efter som vi-

sar hur resultatet går. De viktigaste nyckeltalen är Operating Unit Profit (OUP) som är resulta-

tet för finansiella poster och Days Sales Outstanding (DSO) som visar hur mycket kapital som 

binds i kundfordringar. (Anna Andersson, intervju 15.12.2011) Manpower Sverige har ingen 

målvariabel gällande likviditeten mer än att ha positiv kassaflöde och lönsamhet. Överskottet 

skickas till gemensamt koncernkonto för norden och därmed ligger ansvaret på global nivå då 

likviditeten planeras gemensamt. DSO ska vara så låg som möjligt men alltid mindre än 50 

dagar. Betalningsvillkoren varierar mellan 10-90 dagar för olika kunder och uppföljningar 

görs för att alltid försöka ha så korta villkor som möjligt. (Ove Keikkala, intervju 14.12.2011) 

Även soliditet och kassalikviditet beräknas på Manpower Sverige och år 2010 var soliditeten 

33,11 % och kassalikviditeten 146,26 % (www.121.nu Z). 

4.4 Gina Tricot 
Gina Tricot är en handelskedja som säljer kläder och accessoarer till kvinnor och öppnade i 

Sverige år 1997. Huvudkontoret finns i Borås och där fattas alla beslut inom företaget. För-

säljningen sker via 170 butiker i fem länder, Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland, 

samt via webben. (www.ginatricot.com K) Koncernen hade i december 2010 cirka 1 125 an-

ställda (www.allabolag.se R). Gina Tricot arbetar utan lagerhållning på så sätt att kläderna 

skickas direkt från fabrik till butik utan mellanhand och detta anses vara en av nycklarna till 

framgången. Denna process bidrar till att företaget snabbt kan förändra utbudet och erbjuda 

nydesignade kläder till ett lågt pris. Hos Gina Tricot anländer det nyheter varje vardag och 

varje vecka varieras sättet att visa varor och trender i butikerna. Gina Tricot anses vara Nor-

dens snabbast växande modekedja och enligt prognoser kommer koncernen under 2011 uppnå 

en omsättning på 2,3 miljarder kronor (www.ginatricot.com K). Omsättningen de två senaste 

åren för Gina Tricot Sverige var cirka 1,8 miljarder kronor vilket tillsammans med sina 500-

600 medarbetare de två senaste åren (www.121.nu Q) klassificerar dem som ett stort företag 

enligt årsredovisningslagen. 

Gina Tricot finns i fem länder, och varje land redovisas i ett eget bolag. Det svenska bolaget, 

Gina Tricot AB, är moderbolag åt de andra. Dotterbolagen är rena försäljningsenheter då det 

inom dessa enbart finns butiksled. All design, inköp, marknadsföring etcetera samt stora delar 

av administrationen för alla fem länderna hanteras i Sverige. Alla svenska butiker ingår i mo-

derbolaget förutom arton franchise butiker. Dessa arton butiker ingår därmed inte i Gina Tri-

cot AB:s årsredovisning. (Maria Olausson, intervju 12.12.2011) 

4.4.1  Kassaflödesanalys på Gina Tricot 
Gina Tricot upprättar kassaflödesanalysen enligt vad lagen kräver en gång per år vilken publi-

ceras i årsredovisningen. Analysen upprättas där enligt indirekt metod. En kassaflödesanalys 

genomförs för det svenska bolaget och en för hela koncernen. Ett externt användningsområde 

för kassaflödesanalysen finns då banken har ett intresse av analysen. Maria Olausson, redo-

http://www.121.nu/
http://www.ginatricot.com/
http://www.allabolag.se/
http://www.ginatricot.com/
http://www.121.nu/
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visningschef på Gina Tricot, tror att en kassaflödesanalys hade sammanställts åt banken även 

om det inte fanns lagkrav på att analysen ska upprättas. Analysen kan även användas för att ta 

reda på vad Gina Tricot har tjänat pengar på under året. En kombination av en analys av kas-

saflöde, resultatbudget och likviditetsprognos används då Gina Tricot ska investera i en ny 

butik. Det är då viktigt att i förväg analysera hur stor försäljningen förutsägs bli i den nya bu-

tiken, och hur mycket det kommer kosta att driva denna och detta kan göras med hjälp av des-

sa verktyg. Då görs en analys av bland annat kassaflödet men en kassaflödesanalys i sin ren-

odlade form upprättas inte. Olausson ser inget behov av ett nytt användningsområde för kas-

saflödesanalysen i företaget i dagsläget. Enligt Olausson används inte kassaflödesanalysen i 

den dagliga verksamheten utan är mer som ett facit på hur året gick och varifrån lärdomar kan 

tas. (Maria Olausson, intervju 12.12.2011) 

4.4.2  Likviditetsplanering och prognoser på Gina Tricot 
Bolaget gör en likviditetsbudget för ett år och då i Sverige för alla butiker/resultatenheter 

gemensamt. Den långsiktiga budgeten utgår från försäljningsbudgeten och resultatbudgeten 

från varje butik där posterna om försäljning och personalkostnader sammanställs till en likvi-

ditetsbudget. Dessa poster beräknas av respektive butikschef som kan beräkna personalstyr-

kan samt uppskatta kommande försäljning. Vid uppskattning av försäljningen kollar butiks-

chefen på föregående år och om förutsättningarna för i år har eller kan komma att förändras 

uppåt eller nedåt. Kortsiktigt används likviditetsprognoser, som är den långsiktiga budgeten 

nedbruten på månader. Dessa upprättas månadsvis för de närmaste tolv månaderna framåt och 

används som styrmedel i företaget.  

Prognoserna följs även upp månadsvis och vid behov justeras följande månader efter utfallet 

på den som varit. Enligt Olausson är det framför allt uppgifter kring försäljning som är en svår 

post att förutsäga. På butiksnivå då försäljningen sker kontant eller direkt via bank är likvidi-

teten i stort sett intäkterna i resultaträkningen. Då moderbolaget säljer varorna till butikerna 

med faktura finns det kredittider där emellan som underlättar prognostiseringen i det ledet. 

Leverantörsskulder, hyror och andra utbetalningar är lättare att prognostisera och hämtas från 

resultaträkningen. På grund av att det inte upprättas någon löpande kassaflödesanalys mer än 

den årliga används inte analysen då de månadsvisa prognoserna beräknas. (Maria Olausson, 

intervju 12.12.2011) 

Bolaget är familjeägt och det är ägarna som sitter i styrelsen. Eventuell utdelning från bolaget 

beslutas direkt av ägarna, vilka också är aktiva i verksamheten och därmed har god insikt och 

förståelse för den likviditetspåverkan som en utdelning medför. (Maria Olausson, intervju 

12.12.2011) 

4.4.3  Nyckeltal på Gina Tricot 
När det gäller kassaflödet så är Gina Tricots mål att likviditeten aldrig ska understiga noll. 

Detta kan uppnås genom att planera inför stora betalningar och i förväg säkra inför dessa, till 

exempel genom löfte om krediter eller banklån om det krävs. Till banken vill företaget kunna 

vända sig i god tid innan och då hinner det kontrolleras på vilket sätt det är bäst att lösa den 

tillfälliga likviditetsbristen. Utbetalningarna varierar och då alltid vid varje kvartal då hyror 

ska betalas. Några nyckeltal används inte för likviditeten, det som styr är det nyss nämnda 
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målet om att undvika underskott. När det gäller investeringar, till exempel vid expandering, 

finns det mål kring avkastningen av investeringen. Gäller det öppning av en ny butik finns 

mål om när verksamheten ska ge ett positivt kassaflöde och börja gå med vinst. Det kan till 

exempel handla om år vid etablering i ett nytt land eller månader vid en nyöppning i ett redan 

etablerat land. Inför varje investering, stor eller liten, görs analys och budget. Det som påver-

kar Gina Tricots likviditet och målen som sätts är framför allt försäljningen men även buti-

kernas bruttovinst, kostnader så som hyran, personalstaben eller marknadsföringen för den 

butiken. Nyckeltal såsom försäljning per timma, lokalkostnader delat med försäljningen, för-

säljning per kvadratmeter etcetera mäts för varje butik varje månad. Dessa tal ger ett bra styr-

instrument för att se om butiken är lönsam eller inte. Företaget kan vid sämre lönsamhet 

snabbt vidtaga rätt åtgärder, till exempel minska personal, butiksyta, minska eller öka mark-

nadsföringskostnaderna. (Maria Olausson, intervju 12.12.2011) 

Resultatuppföljningar genomförs månadsvis i månadsbokslutet för varje butik och dessa upp-

gifter slås sedan ihop landsmässigt. Det ger en möjlighet att jämföra butikerna med varandra 

vilket även det hanteras månadsvis. Jämförelser görs till exempel på försäljning per arbetad 

timma, prisnedsättningsprocent och bruttovinst. Verksamheterna i de olika länderna kan ha 

olika förutsättningar och där är jämförelse mellan ländernas totala redovisning intressant. De 

olika målen påverkas av ländernas olika förutsättningar vilket leder till att alla länder inte kan 

ha samma mål. Resultaträkningen och -uppföljningarna är enligt Olausson anpassade efter 

branschen företaget arbetar inom då nyckeltal kring resultatet beräknas på olika sätt, till ex-

empel är det mer intressant för ett handelsföretag än ett tillverkande företag att beräkna för-

säljningen i förhållande till butikens försäljningsyta. (Maria Olausson, intervju 12.12.2011) 

Soliditeten var år 2010 60,67 % och kassalikviditeten var samma år 299,72 % för Gina Tricot 

Sverige (www.121.nu Q). 

4.5 Västerås stad 
Västerås stad är en kommun som har en god ekonomi och har haft goda resultat de senaste 

åren. (www.vasteras.se L) Staden har en god likviditet och ingen låneskuld. Västerås stad är 

en organisation som är politiskt styrd. Huvudansvaret för verksamheten ligger därmed hos de 

företroendevalda politikerna. De beslutar hur organisationen ska vara uppbyggd och vad 

pengarna ska satsas på. I Västerås stad finns styrelser/nämnder som arbetar med egna an-

svarsområden där de bestämmer hur kommunens mål ska bli verklighet. Varje nämnd har i sin 

tur en förvaltning till hjälp, den består av tjänstemän som genomför besluten i praktiken. 

(www.vasteras.se M) Utöver förvaltningarna finns även flera hel- och delägda bolag vars sty-

relser utses av kommunfullmäktige. Exempel på dessa är Bostads AB Mimer och MälarEnergi 

AB. (www.vasteras.se N) Västerås stads koncern hade 2009 och 2010 en omsättning på 11,2 

respektive 11,1 miljarder kronor varav Västerås stad, utan kommunens hel- och delägda bo-

lag, stod för 7,4 respektive 7,3 miljarder. Antalet anställda har i koncernen de senaste två åren 

uppgått till cirka 10 000. (Västerås stads årsredovisning 2009 & 2010) Detta klassificerar dem 

som ett stort bolag enligt årsredovisningslagen. 

Staden har en internbank som är en gemensam finansfunktion och koncernens gemensamma 

kontakt mot de finansiella marknaderna. Alla finansiella affärer såsom extern lånefinansiering 

http://www.121.nu/
http://www.vasteras.se/
http://www.vasteras.se/
http://www.vasteras.se/
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och placering görs av internbanker i stadens namn. Målet är att minimera upplåningskostnader 

och att trygga finansieringen för kommunkoncernen på lång sikt. (www.vasteras.se O) Det 

sätts även ett kreditbetyg som en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiel-

la risk. Betyget kallas för rating och sätts av ett ratingföretag. En hög och stabil rating är vik-

tigt för stadens tillgång till finansieringslösningar. (www.vasteras.se O) 

Konsult och Service är Västerås stads interna konsultbyrå. De har således hand om kommu-

nens behov av specialkompetens, stöd och service inom personal, löner och HR-system, eko-

nomi, kontor, information och IT (www.vasteras.se G). Genom att arbeta för en god samord-

ning och resurshållning ska de bidra till att västeråsborna får en bra kommunal service till en 

så låg kostnad som möjligt (www.vasteras.se H). 

4.5.1  Kassaflödesanalys i Västerås stad 
Två gånger om året gör Armin Kühnert, ekonom, en kassaflödesanalys för hela Västerås stad 

som en del av delårsrapporten och årsredovisningen. Anledningen till att finansieringsanaly-

sen görs är endast på grund av att lagen kräver det och den används inte för något ändamål 

utöver det. Kassaflödesanalysen görs enligt den indirekta metoden. (Armin Kühnert, intervju 

7.12.12) Kassaflödesanalysen är enligt Kühnert ett alltför grovt instrument för att kunna an-

vändas som ett styrmedel, då den bara görs två gånger per år, och anser därmed att det är bätt-

re att använda andra verktyg. (Armin Kühnert, intervju 7.12.2011) 

4.5.2  Likviditetsplanering och prognoser i Västerås stad 
I och med att Västerås Stad är en offentlig organisation är de mycket budgetstyrda. Budget 

görs varje kalenderår och baseras på skatteintäkterna och på de budgetäskningar som verk-

samheterna i Västerås stad lämnar på våren innan. Verksamheterna får sedan anslag på hur 

mycket pengar de får och då gör finansieringsavdelningen beräkningar för likviditeten och 

investeringsbudget efter budgetarna. Om det går mot ett överskott för året så hinner staden 

ofta inte förbruka vinsten enligt Kühnert. Om resultatet ser ut att bli knappare än väntat för 

året sparar kommunen i första hand in på utgifter som de inte är skyldiga att enligt lag ta hand 

om. Det kan till exempel gälla vissa investeringar, förbättringar, reparationer samt park- och 

gatuunderhåll som i första hand skjuts på framtiden. (Armin Kühnert, intervju 7.12.2011) 

Finansekonom Marie Persson och finanschef Kjell Andersson på Västerås stad arbetar med en 

internbank där de gör prognoser för att hantera penningflöden för Västerås stad och hela kon-

cernen, med förvaltningar och bolag.  De gör ingen likviditetsbudget på grund av att utgångs-

punkten är att de har ett behov att täcka, men de använder sig av prognoser som uppdateras 

dagligen. Uppgifterna till dessa prognoser rapporteras från bolagen en gång i veckan. (Marie 

Persson och Kjell Andersson, intervju 12.12.2011) Ett exempel på hur likviditetsprognoserna 

från bolagen sammanställs är hur detta görs på ett av stadens bolag, MälarEnergi. Där an-

vänds två olika ekonomissystem, IFS för företagsrelaterade uppgifter och Excellent för pri-

vatpersoner. Samma prognoser tas fram i systemen och där registreras in- och utbetalningar i 

bolaget, till exempel kundreskontra, leverantörsreskontra, löner, arbetsgivaravgifter, räntor 

och lån. In- och utbetalningarna sorteras efter förfallodatum i systemen. (Helena Wigö, inter-

vju 19.12.2011) 

http://www.vasteras.se/
http://www.vasteras.se/
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Förvaltningarna i Västerås stad skickar i nuläget inga prognoser, de använder sig endast av 

telefonkontakt vid behov och då oftast när deras finansiella utflöde minskat/ökat, men med 

takt att internbanken utvecklas kommer det i framtiden att introduceras prognoskrav även för 

förvaltningarna. Kontakten med förvaltningarna sker ofta i efterhand vilket innebär att det 

egentligen inte finns någon prognos för förvaltningarna och det vill internbanken bli bättre på. 

Två veckor framåt i tiden har internbanken bra kontroll på flödena och ännu har de inte ham-

nat i någon kris angående likviditet. (Marie Persson och Kjell Andersson, intervju 

12.12.2011) 

Saldot på internbanken skiftar mycket och har en mycket flexibel upplåning som sker genom 

lån från marknaden varannan dag. Stora investeringar har de bra planering inför men det är 

sämre för de dagliga utgifterna, som leverantörsbetalningarna etcetera. Förbättringar kommer 

att införas men för tillfället är det dåligt med tid till det. (Marie Persson och Kjell Andersson, 

intervju 12.12.2011) 

Inom en snar framtid ska banken införa ett obligationsprogram som innebär mindre flexibilitet 

i upplåningen och då kommer behovet av prognoser bli ännu viktigare. Risken att inte få ihop 

flödena ökar då möjligheten att betala tillbaka lånat kapital försvinner på kort sikt då kapital-

bindningen, i form av lån, blir längre. Anledningen till att införa ett obligationsprogram är ett 

krav från ratinginstitutet för att verksamheten ska kunna höja sitt kreditbetyg. Det kommer att 

bli dyrare, men lånen blir längre och mer riskfria och krediten kan höjas. I nuläget lånas det ut 

pengar på kort sikt men inom en snar framtid kommer de i och med obligationsprogrammet 

även att börja låna ut på längre sikt. Detta ställer högre krav på bättre prognoser. Det planeras 

att bolagen ska samlas till en finanskommitté två gånger om året där de bland annat ska prata 

om att förbättra likviditetsplaneringen. Exakt hur bolagen gör sina prognoser finns det ingen 

mall för men de plockar siffror ur sina olika ekonomisystem. (Marie Persson och Kjell An-

dersson, intervju 12.12.2011) 

Alla bolag som är likvärdiga har samma låneränta som påverkas av varandra. Om en föränd-

ring sker som inte kunnat påverkas som innebär en mindre upplåning och som ett bolag vetat 

om i förväg finns det planer på att dessa bolag ska betala en kompensation till internbanken. 

Detta även om de skulle handla på ett sätt som ökar kostnader på internbanken. (Marie Pers-

son och Kjell Andersson, intervju 12.12.2011) 

Västerås stad använder sig inte av någon budgetram utan arbetar efter att täcka behov. Upp-

följning görs genom att mäta det genomsnittliga nettoutflödet per dag. Skillnaden kan på 

grund av till exempel skatt- och löneutbetalningar vara uppemot 80 miljoner varje dag. Mar-

ginaler finns så att skillnaderna klaras av och vid årsskifte garderas det extra för att inte missa 

utbetalningar. (Marie Persson och Kjell Andersson, intervju 12.12.2011) 
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4.5.3  Nyckeltal i Västerås stad 
Nyckeltal Västerås stad använder sig av är att likviditetsreserven måste uppgå till 150 miljo-

ner. Idag uppgår det till två miljarder så det är långt över och inget som är något att bekymra 

sig över enligt Persson och Andersson. Då Västerås Stad inte har någon låneskuld, finns ett 

överskott av tillgångar på 200-300 miljoner, vilket lånas ut till bolagen i koncernen. Invester-

ingar i kommunen får inte lånefinansieras. Hur mycket bolagen ska betala i utdelning bestäms 

i fullmäktige men gäller då inte förvaltningarna inom kommunen. Med några års mellanrum 

kontrolleras hur det dagliga betalningsflödet har förändrats i medeltal. (Marie Persson och 

Kjell Andersson, intervju 12.12.2011) Västerås stad presenterar och använder i sina rapporter 

olika nyckeltal, till exempel soliditet och balanslikviditet (Armin Kühnert, intervju 

7.12.2011). Soliditeten enligt balansräkningen var för organisationen 48 % år 2010 (Västerås 

stads årsredovisning 2010). 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av den interna användbarheten av kassaflödesanalyser, 

likviditetsplanering, prognoser och nyckeltal i tillverkningsföretaget ABB, tjänsteföretaget 

Manpower, handelsföretaget Gina Tricot, och kommunen Västerås stad. Analysens utgångs-

punkt är uppsatsens fallstudier av de fyra organisationerna och referensramen. 

5.1 Kassaflödesanalys 
ABB Robotic Supply Unit analyserar kassaflödet för att jämföra med resultatet och analysera 

avvikelser. Mycket av ABB Robotic Supply Units sätt att analysera kassaflödet beror troligt-

vis på branschen. Att vara ett tillverkningsföretag kräver kontroll på inbetalningar och utbe-

talningar, exempelvis när det gäller lageromsättning och långa kredittider då detta påverkar 

kassaflödet. Användandet av analysen av kassaflödet inom ABB kan även bero på organisa-

tionsstrukturen, då användandet varierar inom de olika enheterna. Exemplet med ABB Robo-

tic Supply Unit visar att denna enhet som har fokus på lagerhållning använder analysen av 

kassaflödet för att kontrollera just denna kapitalbindning. Att varje enhet har ett specifikt an-

vändningsområde för analyser av kassaflödet ger då ABB Sverige ett detaljerat underlag för 

hur likviditeten sköts i enheterna. Detta jämfört med om avdelningen som sammanställer des-

sa analyser, om företaget haft en annan organisationsstruktur, istället skulle försöka analysera 

likviditeten i alla enheter sammanslaget. Kassaflödesanalysen upprättas bara en gång per år 

för koncernen i Sverige och används inte i den dagliga verksamheten. 

Manpower använder sig inte heller av kassaflödesanalys utöver det som lager kräver om upp-

ställande i årsredovisningen. Företagets revisorer guidar företaget att sätta ihop denna i sam-

band med årsredovisningen. Anledningen till att den används så pass lite kan vara att det är ett 

tjänsteföretag som i mycket liten grad är bundet till kapital i form av anläggningar och maski-

ner utan fokuserar på individer och kundanpassning. 

Gina Tricot ställer upp kassaflödesanalysen en gång per år för att lagen kräver det men hade 

troligen även gjort det även om det inte var ett lagkrav. Detta för att banken gärna vill se den-

na. Gina Tricot använder sig av kassaflödesanalysen för att bland annat ta reda på vad de tjä-

nat pengar på under året. Gina Tricot arbetar utan lagerhållning vilket gör att lageromsätt-

ningens påverkan på kassaflödet försvinner. Frånvaron av lagerhållningskostnader har gjort 

företaget mycket framgångsrikt. Kassaflödesanalysen kan vara mycket användbar när det 

gäller att bedöma lönsamheten av en butik. När en ny butik ska öppnas görs en kombinerad 

analys av kassaflödet, resultatbudget och likviditetsprognos som visar hur stor försäljningen 

kan väntas bli. Det branschspecifika är att de har många butiker och många direkta inbetal-

ningar.  

Västerås stad använder sig inte av kassaflödesanalysen utan ställer endast upp den på grund 

av att lagen kräver det. Den anses vara ett för dåligt underlag när den endast görs två gånger 

per år för att kunna användas som ett styrmedel. Att kassaflödesanalysen inte har något större 

funktion i kommunen är troligtvis på grund av att verksamheten finansieras av skatter, bidrag, 

avgifter och lån, vilka är svåra att påverka då de är förutbestämda. 
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Det är en stor skillnad i användandet av kassaflödesanalysen i kommunen då deras inbetal-

ningar är baserad på skatter och de siktar inte på att gå med vinst vilket de andra företagen 

gör. I tillverkande och säljande företag är det viktigt att ha bra översikt på kassaflödesanaly-

sen då dessa behöver stor kontroll på in och utbetalningar. ABB har exempelvis ett lager, vil-

kets omsättning påverkar kassaflödet och Gina Tricot använder analysen för att visa sin likvi-

ditetsstatus för banken om de till exempel vill investera i att öppna en ny butik.  

Västerås stad ser inte analysen som något användbart för tillfället men om de utvecklar den 

och upprättar den fler än två gånger per år så att den blir mer företroendegivande kanske även 

de kan hitta nya användningsområden för den. En kassaflödesanalys kan exempelvis vara till 

stort stöd för företaget att se de finansiella följderna av sina beslut, ett positivt kassaflöde ger 

bättre möjligheter till investeringar och utveckling i organisationen. 

Alla företagen ställer upp analysen enligt den indirekta metoden, vilken även är det vanligaste 

sättet i Sverige. Detta är antagligen för att den ger mer information och upplevs billigare, även 

om den är mer svårförstådd. Företagen väljer antagligen inte att göra analysen som upplevs 

som dyrare när de endast gör den på grund av att lagen kräver det.   

Även om resultatet ser bra ut så kan ett negativt kassaflöde signalera en varningssignal för 

framtiden. Det är ofta lättare att mixtra med poster i resultaträkningen än vad det är i kassa-

flödesanalysen då dessa inte förklaras ingående. Exempel på det är vart de kontanta medlen 

kommer från, lagernivåer och kostnader för utbildning och forskning. Kassaflödesanalysen 

kan därför ses som en mer ärlig bild av hur det går för företaget då dessa poster är tydligare. 

5.2 Likviditetsplanering 
Kassaflödet kan användas som prognosinstrument och då i formen av en likviditetsbudget. 

Ingen av de fyra organisationer i undersökningen gör kortsiktiga likviditetsbudgetar men de 

använder sig istället av prognoser i den kortsiktiga likviditetsplaneringen men med olika ut-

gångspunkter och tidsperioder. På ABB skickas för den kortsiktiga planeringen interna och 

externa in- och utbetalningsprognoser, koncernbidrag för större placeringar och prognoser för 

investeringar från enheter och dotterbolag till avdelningen Treasury på ABB Sverige. Där 

sammanställs dessa till en likviditetsplanering och rapporteras vidare till internbanken i Zü-

rich varje fredag för de två kommande veckorna och månaden. På avdelningen Treasury han-

teras kassan centralt för ABB Sverige. Överskott av likviditet på kontot ska placeras av fi-

nansavdelningen. Avdelningen Treasury ser till att det varje dag finns tillräckligt med likvidi-

tet att kunna betala till exempel löner. ABB Robotic Supply Unit är ett exempel på hur likvi-

ditetsplaneringen görs på enhetsnivå i företaget. Prognoser av kassaflödet görs tre gånger om 

året för tolv månader framåt med resultat och kapitalbindningen som underlag. 

Likviditetsplaneringen med in- och utbetalningar och hur mycket likviditet som kommer 

skickas till bolagens bank i Europa på kort sikt för de svenska bolagen görs med fyraveckors-

prognoser på Manpower för Sverige. Båda dessa görs centralt för landet, lika som för de tre 

andra bolagen, för att effektivisera kassaflödet internt i koncernen. Målet är att lagom nivåer 

av likviditet ska finnas hos dotterbolagen för att klara utbetalningar. För att inte behöva låna 

kapital externt med räntekostnader får bolag med brist på likviditet låna av ett annat bolag 
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som har överskott. Prognoser på detta och fyraveckorsprognoserna för Sverige skickas varje 

vecka från Manpower Financial Services till moderbolaget i USA och en gång i månaden 

skickas även tremånadersprognoser för kassaflödena. 

På Gina Tricot, för alla butiker gemensamt i Sverige, bryts den långsiktiga likviditetsbudgeten 

ner i månader och blir kortsiktiga likviditetsprognoser. Dessa upprättas månadsvis för de när-

maste tolv månaderna framåt. Detta görs centalt för bolaget likadant som för de andra organi-

sationerna. Enligt referensramen kan en operativ kortsiktig likviditetsbudget göras för de 

närmast kommande månaderna och är då nedbruten per dag. Denna används som beslutsun-

derlag, för att klara dagens utbetalningar och om tillfälliga överskott av likvida medel kan 

placeras till en bättre avkastning. Detta arbetar alla de fyra organisationerna med men i form 

av prognoser istället för budget. 

I Västerås stad arbetar de också med kortsiktig likviditetsplanering och detta, lika som på de 

andra organisationerna, centralt genom en internbank där de gör prognoser för att hantera 

penningflöden för Västerås stad och hela koncernen, med förvaltningar och bolag. Dessa pro-

gnoser uppdateras dagligen och uppgifterna till dessa rapporteras från bolagen en gång i veck-

an men inte förvaltningarna med vilka de endast har telefonkontakt vid behov till exempel när 

deras finansiella utflöde minskat/ökat. Saldot på internbanken skiftar mycket och för att klara 

utbetalningar har finansieringsavdelningen en mycket flexibel upplåning som sker genom lån 

från marknaden varannan dag och marginaler finns. Stora investeringar har de bra planering 

inför men det är sämre för de dagliga utgifterna. 

På ABB görs ingen långsiktig likviditetsbudget i något led i organisationen i Sverige. För 

långsiktiga planeringen görs istället en gång per år en likviditetsprognos för nästkommande 

år. På enhetsnivå på Robotic Supply Unit binds långsiktigt likviditet i lager och för att bidra 

till positivt kassaflöde strävar enheten efter att ha längre betalningsvillkor till sina underleve-

rantörer än till sina kunder. På Manpower görs det heller inga likviditetsbudgetar på lång sikt i 

någon del i organisationen. De nordiska bolagen i koncernen har en gemensam kontantpool. 

På landsnivå för Sverige på avdelningen Manpower Financial Services görs det istället lång-

siktiga likviditetsprognoser. Dessa utgår från budgetar och prognoser som controllers på divi-

sionsnivå sammanställt från budgetar och prognoser som controllers i varje region skickat. 

Vilka i sin tur gjort sammanställningar från resultat och resultaträkning/-budget utifrån sam-

manställningar på budgetar och prognoser från ansvariga för kostnadsställen i bolagen. De 

långsiktiga likviditetsprognoserna skickas sedan vidare till moderbolaget i USA. På Gina Tri-

cot görs det en långsiktig likviditetsbudget för ett år för alla butiker/resultatenheter gemen-

samt i Sverige. Utgångspunkten i sammanställningen av likviditetsbudgeten är försäljnings- 

och resultatbudgetar från alla butiker i landet där posterna för försäljning och personalkostna-

derna används. Kassaflödesanalysen används inte som underlag som den kan göras vid upp-

ställandet av likviditetsbudgeten. I Västerås stad ställer de inte heller upp någon likviditets-

budget på lång sikt, lika som på ABB och Manpower, och detta på grund av att utgångspunk-

ten är att de har ett behov att täcka. Finansieringsavdelningen gör istället beräkningar för den 

långsiktiga likviditetsplaneringen efter att anslag på hur mycket pengar Västerås stad och dess 

verksamheter ska få under ett kalenderår. 
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För att undvika akuta likviditetsproblem bör enligt referensramen företag göra en tak-

tisk/strategisk långsiktig likviditetsbudget. Med hjälp av denna bevakas likviditeten och möj-

liggör bland annat en lagom expansion av företaget utan att denna ska hamna i likviditetspro-

blem. Budgeten kan också användas som beslutsunderlag för till exempel bra tidpunkt för 

investeringar, lån och lageruppbyggnad. I undersökningen visade det sig att endast varuhan-

delsföretaget Gina Tricot gör likviditetsbudget och då bara på lång sikt för alla butiker i Sve-

rige gemensamt. De andra organisationerna upprättar en annan variant av långsiktig likvidi-

tetsplanering för ett år i form av prognoser istället som beskrivs i stycket ovan. ABB, Man-

power och Gina Tricot gör likviditetsplanering för koncernerna i helhet för Sverige och i Väs-

terås stad görs det för alla verksamheterna inom kommunen gemensamt. Kortsiktiga likvidi-

tetsplaneringar görs, men inte i form av likviditetsbudgetar, i samtliga organisationerna. På 

ABB, Manpower och Gina Tricot görs de för de svenska koncernerna och i Västerås stad görs 

de för alla verksamheterna inom kommunen gemensamt. 

I de fyra undersökta organisationerna görs uppföljningar och analyser av likviditetsplanering-

arna på olika sätt. På ABB Sverige görs uppföljning med en dialog med enheten som haft nå-

gon avvikelse mellan prognos och utfall av likviditeten för att ta reda på orsaken och hur pro-

gnoserna ska kunna göras bättre i framtiden. På Gina Tricot följs prognoserna upp för buti-

kerna i Sverige gemensamt månadsvis och vid behov justeras följande månader efter utfallet 

på den månaden som varit. Eventuell utdelning från bolaget beslutas av ägarna av Gina Tri-

cot. Om det i Västerås stad i utfallet visar på att likviditeten inte kommer räcka till för hela 

året sparas det in på utgifter som staden inte är skyldiga enligt lag att ta hand om. Två veckor 

framåt i tiden har internbanken bra kontroll på flödena. Uppföljningar görs också genom att 

mäta det genomsnittliga nettoutflödet per dag. Enligt modellen för Continuous Liquidity 

Planning (CLP) ska anställda själva göra kortsiktiga likviditetsprognoserna och analysera des-

sa mot resultaten och det är viktigt att dessa görs inom en veckas tidsintervall för att de ska 

kunna ta lärdom av analysresultaten. Avvikelser i kassaflödet visar tidigt på om åtgärder be-

höver tas. CLP skapar kostnadsmedvetenhet hos personalen och om företaget har ett bra kas-

saflödesplaneringssystem minskar det sannolikheten för överraskningar. 

5.3 Prognoser 
Prognoser för nästkommande år kan beräknas med hjälp av händelser föregående år justerat 

efter uppskattade förändringar. Då prognoser beräknas med hjälp av saker som redan hänt är 

det viktigt att dessa händelser har registrerats och uppfattats riktigt. Det är svårt att förutsäga 

vad som kommer hända vilket gör att prognoser är svåra att genomföra men är ett viktigt styr-

verktyg inom en organisation. 

På ABB Robotic Supply Unit görs prognoser över vilka komponenter och hur mycket av varje 

som ska köpas in för att en monterad robot ska kunna levereras. Dessa prognoser grundar sig 

på planerade säkra order och uppskattningar på övriga order. Dessa uppskattningar beräknas 

med hjälp av trender på marknaden. Dessa prognoser rapporteras upp till ABB Sverige där de 

sammanställs och följs upp. Vid uppföljningen granskas avvikelser och ansvarig enhet, till 

exempel ABB Robotic Supply Unit, kontaktas för en dialog vilken hoppas bidra till ett läran-

de för framtiden. Prognoserna inom Manpower görs utifrån resultaträkningen och resultat-
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budgeten. Dessa beräknas för nästkommande år genom att titta på föregående år. Dessa siffror 

justeras sedan med procentsatser som beräknas på olika sätt beroende på vilken post det hand-

lar om. Till vardags gör affärsområdescheferna så kallade skuggprognoser som används för att 

i ett tidigt skede ha möjlighet att justera de riktiga prognoserna. Skuggprognoserna görs för 

varje ny kund eller företag. Varje butikschef på Gina Tricot gör prognoser för kommande år 

med hjälp av att se tillbaka på föregående år samt planerade kommande händelser som butiks-

cheferna har koll på. Det görs även uppskattningar om hur marknaden tros komma att se ut 

och siffrorna justeras efter det. Dessa likviditetsprognoser innehåller försäljning och personal-

kostnader. Dessa prognoser rapporteras sedan upp till moderbolaget och där görs de kortsikti-

ga likviditetsprognoserna och den långsiktiga likviditetsbudgeten. Prognoser från de kommu-

nala bolagen rapporteras till Västerås stad och in- och utbetalningar registreras i bolagens 

ekonomisystem och det är dessa som utgör likviditetsprognoserna. Förvaltningarna rapporte-

rar vid skrivande stund inte några prognoser, där sköts finansieringen istället via telefonkon-

takt vid behov. Dock ska det införas ett obligationsprogram som medför mindre flexibilitet i 

upplåningen vilket gör att prognosverktyget kommer bli viktigare. Kraven på bolagens pro-

gnoser ska höjas och förvaltningarna måste börja genomföra prognoser. 

ABB, Manpower och Gina Tricot beräknar sina prognoser med hjälp av föregående års hän-

delser och trender som hjälper till att uppskatta kommande händelser. Verktygen används som 

styrmedel i dessa företag samt som underlag för planering och budgetering. Däremot använ-

der inte Västerås stad prognoser på detta sätt. Västerås stad hävdar att likviditetsplanering och 

prognostisering inte är ett centralt verktyg då ekonomin är så pass god, dock ska det införas 

krav på prognoser för att höja sitt ratingbetyg, som sätts på kommunens betalningsförmåga 

och finansiella risk. Detta visar på att det i privata företag krävs verktyg i form av prognoser 

för att hålla en hög lönsamhet och att behovet av att analysera lönsamheten på samma sätt inte 

finns i en offentlig organisation. Detta kan bero på att Västerås stad har en säkrare inkomst, 

och behöver då inte använda till exempel prognoser för att nå en hög lönsamhet. 

5.4 Nyckeltal 
Är kassalikviditeten minst 1 (100 %) visar det på bra betalningsförmåga. Soliditeten är inte ett 

mått på en organisations likviditet utan visar hur stabilt ett företag är finansierat och nyckelta-

let ska vara så högt som möjligt. Har organisationen en hög soliditet är chansen att få banklån 

större, som kan behövas för att lösa tillfälliga likviditetsproblem.  

På ABB Robotic Supply Unit används nyckeltal för att kontrollera kapitalbindningen. Detta 

analyseras och följs upp månadsvis och då beräknas relationen mellan lagret och de senaste 

tolv månadernas omsättning. Kassalikviditeten för hela ABB-koncernen beräknas och för år 

2010 låg den på 119,96 % samtidigt som soliditeten låg på 36,39 %. 

Mål för Manpower är att kassalikviditeten ska överstiga 100 %, vilken den gjorde år 2010 då 

den låg på 146,26 %. Soliditeten samma år låg på 33,11 %. Det används även andra nyckeltal 

i företaget och ett av de viktigaste är Operating Unit Profit (OUP) som handlar om betal-

ningsvillkor till kund. Detta nyckeltal ska vara så lågt som möjligt, men alltid mindre än 50 

dagar. Ett annat viktigt nyckeltal är Days Sales Outstanding (DSO) som visar hur mycket ka-

pital som binds i kundfordringar. 



Mälardalens högskola 13.1.2012 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

38 

 

Gina Tricot har mål om att kassalikviditet ska överstiga 100 %. År 2010 var den 299,72 %. På 

butikerna beräknas nyckeltal varje månad, bland annat försäljning per timma, lokalkostnader 

delat med försäljningen och försäljning per kvadratmeter. Detta tal används för att analysera 

hur lönsam en butik är och hur låg lönsamhet kan åtgärdas. Soliditeten för Gina Tricot var år 

2010 60,67 %. 

Västerås stad rapporterar nyckeltal i årsredovisningen. Där presenteras bland annat soliditeten 

som år 2010 var 48 %. Dock är Västerås stads ekonomi så pass god att banklån inte behövs. 

Ett annat nyckeltal som styr i organisationen är storleken på likviditetsreserven, vilken måste 

uppgå till minst 150 miljoner. I nuläget överstiger reserven målet mycket vilket gör att ingen 

fokus läggs på det. 

I ovannämnda nyckeltal kan skillnader mellan organisationerna hittas. ABB Robotic Supply 

Unit använder nyckeltal för att styra kapitalbindningen då det är en enhet som hanterar ett 

lager inom ABB. På Manpower är de viktigaste nyckeltalen de som visar betalningsvillkor till 

kund samt storleken på kundfordringarna. Gina Tricot använder nyckeltalen för att analysera 

om butikerna är lönsamma. Västerås stad hävdar att nyckeltal inte används som styrmedel i 

organisationen då ekonomin är så pass god och nyckeltalen samt målen uppfylls automatiskt. 

Detta visar på att nyckeltalen inom dessa organisationer används olika beroende på verksam-

hetens art och bransch. Respondenterna på Västerås stad hävdar att nyckeltal inte används 

aktivt då lönsamheten är så pass hög, dock har även de andra organisationerna stor omsättning 

och hög kassalikviditet och nyckeltal används ändå. Alltså används nyckeltal aktivt trots 

branschskillnaderna i de privata företagen och det visar på att skillnaderna kan bero på om 

organisationen är privat eller tillhör offentlig sektor. 
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5.5 Sammanställning av analys 
Under denna rubrik presenteras en tabell med en sammanställning av uppsatsens analys. 

 ABB Manpower Gina Tricot Västerås stad 

Kassaflödesanalys Görs endast för 

att lagen krä-

ver det. 

Görs endast för 

att lagen krä-

ver det. 

Görs för att 

lagen och ban-

ken kräver det. 

Görs endast för 

att lagen krä-

ver det. 

Kassaflödes-

analysens struktur 

Indirekt metod 

enligt RR:s 

direktiv. 

Indirekt metod 

enligt RR:s 

direktiv. 

Indirekt metod 

enligt RR:s 

direktiv. 

Indirekt metod 

enligt RR:s 

direktiv. 

Likviditets-

planering kort sikt 

Ingen budget 

men prognoser 

varje vecka. 

Ingen budget 

men prognoser 

veckovis och 

månadsvis. 

Den långsikti-

ga budgeten 

bryts ner till 

månadsvisa 

kortsiktiga 

prognoser. 

Ingen budget 

men veckovisa 

prognoser från 

bolagen. För-

valtningarna 

kontaktas om 

prognoser vid 

behov. 

Likviditets-

planering lång sikt 

Ingen budget 

men planering 

en gång per år. 

Ingen budget 

men progno-

ser. 

Årlig budget. Ingen budget 

men årliga 

beräkningar 

efter anslag 

från förvalt-

ningarna och 

bolagen. 

Prognoser Beräknas med 

hjälp av före-

gående års 

händelser samt 

uppskattningar 

om kommande 

års händelser 

på enhetsnivå. 

Beräknas med 

hjälp av före-

gående års 

händelser samt 

uppskattningar 

om kommande 

års händelser. 

Beräknas med 

hjälp av före-

gående års 

händelser samt 

uppskattningar 

om kommande 

års händelser. 

Beräknas hos 

bolagen och 

förvaltningar-

na. 

Interna nyckeltal Används som 

styrmedel på 

enhetsnivå, 

vilka nyckeltal 

beror på enhe-

tens verksam-

het. 

Används för 

betalningsvill-

kor till kund 

samt storleken 

på kundford-

ringar. 

Används för 

butikernas lön-

samhet. 

Används inte 

som styrmedel 

då ekonomin 

är så pass god 

och målen 

uppfylls auto-

matiskt. 

Tabell 6. Sammanställning av analys. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatser från uppsatsens analys om den interna användbarheten av 

kassaflödesanalyser, likviditetsplanering, prognoser och nyckeltal i tillverkningsföretaget 

ABB, tjänsteföretaget Manpower, handelsföretaget Gina Tricot och kommunen Västerås stad. 

Slutligen presenteras förslag på fortsatt forskning inom studiens inriktning. 

 Brister i metoden för hur kassaflödesanalysen ska upprättas finns då den i praktiken 

inte används av de undersökta organisationerna internt. Då den ändå måste upprättas 

på grund av lagstiftningen bör en förändring av uppställandet göras så att denna ska 

kunna användas mer internt. 

 Då majoriteten av organisationerna i undersökningen gör prognoser istället för likvidi-

tetsbudget, vid likviditetsplanering, behöver forskningen inom referensramen för äm-

net fokuseras på att förbättra prognosberäkningar.  

 Studien visar på att användandet av likviditetsplanering, analys av kassaflöde, progno-

ser och nyckeltal kan bero på om organisationen är verksam inom privat eller offentlig 

sektor. 

6.1 Fortsatt forskning 
För att få fram underlag så att resultat från studien ska kunna generaliseras är ett förslag på 

fortsatt forskning att göra fler fallstudier av organisationer i branscherna tillverkning, tjänst, 

handel och kommun. 

Då det i uppsatsen har presenterats kassaflödesanalys, likviditetsplanering, prognoser och 

nyckeltal är ett förslag på fortsatt forskning inom ämnet att istället för den översiktliga presen-

tationen gå in på alla positioner i bara kassaflödesanalysen eller likviditetsplaneringen. Där-

igenom skulle en mer djupgående analys om dessa fås. Detsamma skulle kunna göras för pro-

gnoser och nyckeltalsberäkningar. Förslagsvis då endast koncentrerat på ett företag. 

Studiens inriktning på hur kassaflödesanalysen används internt skulle i fortsatt forskning ge-

nom en undersökning av hur den används externt ge en bredare inblick i ämnet. 

Ett sista förslag på fortsatt forskning inom ämnet är att undersöka hur företag som endast gör 

kassaflödesanalysen på grund av att lagen kräver det skulle kunna använda den mer, då denna 

ändå för stora företag måste upprättas. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor om kassaflödesanalys och likviditetsplanering 
Stödfrågor till intervju. 

Personlig information 

 Ditt namn 

 Din roll/titel i företaget 

 Hur länge har du arbetat i företaget? 

Företagsinformation 

 Vilka enheter/delar av företaget gäller kassaflödesanalysen för? 

Kassaflödesanalys 

 När började kassaflödesanalysen användas i företaget? 

 Görs kassaflödesanalysen bara som lagen kräver eller görs mer utöver det? Och hur 

används det? 

Kassaflödesanalysens struktur 

 Upprättas den enligt direkt eller indirekt metod? Varför? 

Syftet med kassaflödesanalys 

 Varför började företaget använda kassaflödesanalys? 

 Vad är syftet med analysen idag? 

 Vad är det officiella syftet med att ni upprättar kassaflödesanalys? Vad vill ni uppnå 

genom att upprätta en analys? 

Internt 

 Är analysen användbar internt i företaget? Kan du ge ett exempel på när den används?  

 Hur viktig är analysen i företaget? I vilken utsträckning, jämför gärna med ett annat 

verktyg. 

 Tror du att analysen skulle kunna bli mer användbar? Till exempel effektivisera verk-

samheten? På vilket sätt? 

 Har du några övriga kommentarer eller åsikter kring kassaflödesanalysens interna an-

vändbarhet i företaget och ditt arbete? 



 

 

Kassaflödesrelaterade nyckeltal 

 Används kassaflödesrelaterade nyckeltal i företaget? Varför/varför inte? Vilka an-

vänds och hur beräknas och används de? 

Likviditetsplanering 

 Har företaget en målvariabel? (Till exempel att kassainflödet ska överstiga kassautflö-

det två gånger) 

 Vilka faktorer påverkas för att målet ska nås? (Så kallad styrvariabel) 

 Görs en likviditetsbudget? Långsiktigt och/eller kortsiktigt? 

 Hur görs den/de och hur används den/de?  

 Används även kassaflödesanalysen som underlag till likviditetsbudgeten? 

 Används nyckeltal för likviditet? 

 Används kassaflödesanalysens rörelserelaterade nettokassaflöde i relation till kom-

mande amorteringar och investeringar som underlag för extern finansiering? 

 Kan då företaget hålla tillbaka utdelningar för att med internt genererat kassaflöde 

kunna betala amorteringar och investeringar? 

Övrigt 

 Är kassaflödesanalysen och likviditetsplaneringen upplagd efter någon branschpraxis? 

Eller är det en faktor som inte spelar in? 

 Görs uppföljningar på kassaflödesanalysen och likviditetsplaneringen? Hur ofta? 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till Manpower AB 
Riesten, Sanna, Affärsområdeschef, Manpower AB, Västerås 22.12.2011 kl 10.00-10.10 

 Hur gör du som är ansvarig för ett kostnadsställe på Manpower prognoser för resultat-

budget, resultat, lönekostnader, skatter, momsutbetalningar, kundfordringar och leve-

rantörsskulder?  

 Rapporter du dessa till en controller på bolagsnivå? Hur ofta? 

 Görs det uppföljningar på prognoserna? Om ja i så fall på vilket sätt och hur ofta? 

Intervjufrågor till MälarEnergi AB 
Wigö, Helena, Redovisningsekonom, MälarEnergi AB, Västerås 19.12.2011 kl 10.55-11.00 

 Vilket ekonomisystem använder ni för likviditetsprognoser? 

 Vilka uppgifter läggs in i ert ekonomisystem som sedan rapporteras till Västerås stad 

och använts för att sammanställa likviditetsprognoserna där? 

 



 

 

Bilaga 3 

Kassaflödesrelaterade nyckeltal 
Nyckeltal är relationstal som med en siffra uttrycker ett förhållande mellan flera andra värden. 

Företag kan använda nyckeltal som signalsystem för att identifiera, beskriva och analysera 

effekter av planerade och oplanerade förändringar för att kunna anpassa styrningen av verk-

samheten mot uppsatta mål. 

Tillgänglighet 
Kassaflödesrelaterade nyckeltal kan definieras genom en utgångspunkt i tillgänglighet, vilket 

beskriver kassaflödets förmåga att täcka likviditets- och finansieringsbehov, och effektivitet, 

(Adolphson 1998: 92) vilket förklaras under nedan rubrik Effektivitet. Direkt nedan följer 

formler för nyckeltal för företags tillgänglighet. 

Kassaflödeslikviditet = Kassaflödet från rörelsen 

(cash flow liquidity ratio)  Kortfristiga skulder 

Om ovan nyckeltal är mindre än 1 för ett företag finns indikation på att kassaflödet inte räcker 

till för att betala kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder kan även beräknas som ett genom-

snitt. (Adolphson 1998: 92) 

Kassaflödestillräcklighet = Kassaflödet från rörelsen 

(cash flow adequacy) Amortering av långfristiga skulder 

 + förvärv av tillgångar + betald utdelning 

Om ovan nyckeltal är mindre än 1 visar det på att företaget har otillfredsställande förmåga att 

generera kassaflöde för att reinvestera, amortera skulder och klara utdelning. (Adolphson 

1998: 93) Med de tre nedan följande nyckeltalen har detta nyckeltal subindelats. 

Långfristig skuldamortering = Betalning av långfristiga skulder 

(long term debt payment) Kassaflödet från rörelsen 

Om ovan nyckeltal är större än 1 för ett företag innebär det att amortering av långfristiga 

skulder inte sker genom genererat kassaflöde, vilket inte är bra. (Adolphson 1998: 93) 

Utdelningsförmåga = Utdelning 

(dividend payout) Kassaflödet från rörelsen 

Om ovan nyckeltal är större än 1 för ett företag kan den långfristiga utdelningstillväxten ifrå-

gasättas. (Adolphson 1998: 93-94) 

Reinvesteringsförmåga = Förvärv av tillgångar  

(reinvesting payout) Kassaflödet från rörelsen 

Om ovan nyckeltal är större än 1 för ett företag måste nyinvesteringar finansieras med tidigare 

intjänat kassaflöde, via lån eller ägartillskott. (Adolphson 1998: 94) 

 



 

 

Skuldtäckningsgrad 1 = Totala skulder  

(dept coverage 1) Kassaflödet från rörelsen 

Ovan nyckeltal visar hur lång tid det tar för ett företag med internt genererat kassaflöde att 

återbetala skulderna. Totala skulder kan även beräknas som ett genomsnitt. (Adolphson 1998: 

94) 

Skuldtäckningsgrad 2 = Kassaflödet från rörelsen – utdelning – skatt – ränta 

(dept coverage 2) Totala skulder 

Ovan nyckeltal visar relativt sett hur mycket det i ett företag finns kvar för att amortera skul-

der efter finansiella utbetalningar och skattebetalningar. Minskar måttet över tiden indikerar 

detta på att det kan föreligga problem med återbetalning av skulder och att det med lån behövs 

finansiera utdelning, räntor och skatt. Totala skulder kan även beräknas som ett genomsnitt. 

(Adolphson 1998: 94-95) 

Kassaflödets avskrivnings- = Avskrivningar enligt plan + amorteringar 

/amorteringspåverkan Kassaflödet från rörelsen 

(depriciation-amortization impact) 

Ovan nyckeltal ska vara hög då framtida utbetalningar kan bli större vid återanskaffning. Den 

visar den relativa delen av ett företags kassaflöde som är hänförlig till återläggning av av-

skrivningar och amorteringar. Jämförs detta nyckeltal med nyckeltalet reinvesteringsförmåga 

(presenterat ovan) förklarar det företagets förmåga att återinvestera och hålla kvar tillgångar. 

Om ett företag relativt sett använder en mindre del av sitt kassaflöde till återanskaffning kan 

det anses vara mer effektivt än ett annat företag. (Adolphson 1998: 95) 

Kassa- anläggningsinvesteringskvot = Kassaflödet från rörelsen – utdelning 

 Investeringar 

Ovan nyckeltal ska vara 1 och är den mindre innebär det att ett företags nyinvesteringar krä-

ver lånefinansiering eller ägartillskott. Nyckeltalet visar hur stor del av företagets kassaflöde 

som täcker finansiering av investeringar och visar på företagets framtida investeringsförmåga. 

(Adolphson 1998: 95) 

Kassa-återinvesteringskvot = Investeringar  

 Avskrivningar + avyttringar 

Om ovan nyckeltal är mindre än 1 för ett företag kan det indikera på framtida investeringsbe-

hov då den visar hur stor del av avskrivningar och avyttringar ersätts av nyinvesteringar. 

(Adolphson 1998: 96) 

Rörelsens kassatäckningsgrad = Inbetalningar från rörelsen  

 Investeringar+varulagerökning+utdelning+skuldminskning 

Ovan nyckeltal används för att analysera hur väl ett företag täcker primära likviditetsbehov 

med medel genererat från verksamheten. Nyckeltalet visar historisk fakta på att kassaflödet 

täcker företagets behov av investeringar, utdelning, varulagerförändringar och skuldminsk-

ning. (Adolphson 1998: 96) 



 

 

Räntebetalningsförmåga = Kassaflödet från rörelsen före betalda räntor och skatter 

(cash interest coverage) Betalda räntor 

Ovan nyckeltal visar hur väl räntebetalningarna täcks av kassaflödet från ett företags verk-

samhet. (Adolphson 1998: 96-97) 

Fast betalningsförmåga = Kassaflödet från rörelsen före betalda räntor och skatter 

 Betalda räntor + fasta utbetalningar 

Ovan nyckeltal används istället för nyckeltalet räntebetalningsförmåga ifall företaget har fasta 

utbetalningar som hyror och leasingavgifter. Detta för att det annars uppstår analytiska pro-

blem. (Adolphson 1998: 97) 

Skuldbetalningsförmåga = Kassaflödet från rörelsen – utdelning 

 Räntebärande skulder 

Ovan nyckeltal visar återbetalningstiden för räntebärande skulder för ett företag och även dess 

betalningsförmåga. Räntebärande skulder kan även beräknas som ett genomsnitt. (Adolphson 

1998: 97) 

Amorteringsförmåga = Kassaflödet från rörelsen – utdelning 

 Amorteringar 

Ovan nyckeltal visar samma sak som nyckeltalet skuldbetalningsförmåga (presenterat ovan) 

men att amorteringar används i beräkningen istället för skulder. (Adolphson 1998: 97) 

Kritiskt kassaflöde = Kassaflöde från rörelsen + räntebetalningar 

(critical needs coverage ratio) Kortfristiga skulder + utdelning + räntebetalningar 

Om ovan nyckeltal är mindre än 1 för ett företag indikerar det på att företaget inte kommer 

klara räntebetalningar, kortfristiga skulder och utdelningar med kassaflödet från verksamhe-

ten. (Adolphson 1998: 98) 

Operativ investeringskvot = Anläggningsinvesteringar  

(operating investing activity ratio) Totala tillgångar 

Om ovan nyckeltal är lågt för ett företag innebär det ett stort behov av investeringar i anlägg-

ningar i framtiden. Det visar i relation till tidigare tillgångsmassa intensiteten i nyinvestering-

ar. Totala tillgångar kan även beräknas som ett genomsnitt. (Adolphson 1998: 98) 

Icke-operativ investeringskvot = Icke operativa investeringar  

(nonoperating investing activity ratio) Totala tillgångar 

Ovan nyckeltal visar samma som nyckeltalet operativ investeringskvot (presenterat ovan) men 

då investeringar i finansiella instrument eller annan verksamhet. Totala tillgångar kan även 

beräknas som ett genomsnitt. (Adolphson 1998: 98) 

  



 

 

Effektivitet 
Kassaflödesrelaterade nyckeltal kan definieras genom en utgångspunkt i tillgänglighet, vilket 

förklarats under rubriken Tillgänglighet ovan, och effektivitet som innebär, i relation till en 

historisk analys och jämförbara företag, hur väl ett företag genererar kassaflöde (Adolphson 

1998: 92). Nedan följer formler för nyckeltal för företags effektivitet. 

Kassaflödeskvot = Kassaflödet från rörelsen 

(cash flow to sale / guality of income) Försäljningen 

Ovan nyckeltal ska vara 1 för ett företag men är den mindre än 1 visar det på en eftersläpning 

i betalningar från försäljning. Nyckeltalet visar andelen som varje försäljningsökning ger kas-

saflöde i verksamheten. (Adolphson 1998: 99) 

Kassaflödesmässig avkastning = Kassaflödet från rörelsen för betalda räntor och skatt 

på totalt kapital  Totala tillgångar 

(cash flow return on assets) 

Ovan nyckeltal ska vara så stor som möjligt för ett företag. Det visar hur mycket kassaflöde 

tillgångarna genererar. Vid analys måste det beaktas att investeringar påverkar nyckeltalet 

negativt. Totala tillgångar kan även beräknas som ett genomsnitt. (Adolphson 1998: 99) 

Kassaflödesmässig avkastning = Kassaflödet från rörelsen före betalda räntor och skatt 

på eget kapital  Eget kapital 

(cash flow on equity) 

Ovan nyckeltal ska vara så stort som möjligt för ett företag och det visar hur mycket kassaflö-

de eget kapital genererar. Vid analys måste det beaktas att förändringar i eget kapital påverkar 

nyckeltalet negativt. Eget kapital kan även beräknas som ett genomsnitt. (Adolphson 1998: 

100) 

(Netto-)skuldsättningsgrad = Räntebärande skulder 

  Justerat eget kapital 

Ovan nyckeltals syfte är främst att förklara ett företags skulders bidrag till nyckeltalet räntabi-

litet på eget kapital (Re). Re = Räntabilitet på tillgångar + (Räntabilitet på tillgångar - Genom-

snittlig skuldränta) * Skulder / Eget kapital. Nyckeltalet förklarar även hur kassaflödet har 

använts för att påverka (netto-)skuldsättningsgraden men ska ses som ett kompletterande 

nyckeltal till kassaflödesanalysen då ett företag inte måste ha räntebärande skulder. Istället för 

räntebärande skulder kan nyckeltalet beräknas med nettoskulden (räntebärande skulder – rän-

tebärande fordringar). (Adolphson 1998: 100-101) 


