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Abstract 

Med inspiration från tidigare forskning vill vi utreda om det är som IASB anger, att resultatet 

är ett bättre mått på att estimera ett framtida aktiepris än dagens kassaflöde. En anledning till 

att resultatet anses vara ett bättre mått är att det även innehåller periodiseringar vilka är tänkta 

att minska timing- och matchningsproblem. Det andra alternativet är att kassaflödet är ett mått 

med högre värderelevans eftersom periodiseringarna ger möjlighet till earnings management 

och därför kan ge en skev bild av företagets prestation. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur mycket värderelevans periodiseringarna innehåller. Studien testar ett flertal 

olika mått av kassaflöden mot aktiepriset nästkommande år och kommer fram till att 

kassaflödet från den löpande verksamheten har den högsta värderelevansen följt av årets 

resultat, kassaflöde vid årets slut och det fria kassaflödet när vi undersöker den svenska 

marknaden mellan 2001-2010. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I takt med en allt mer globaliserad marknad har större krav ställts på 

redovisningsinformationen för att beskriva företags finansiella situation. 

Redovisningsinformation förmedlas från företagsledningar till aktieägare och intressenter då 

de efterfrågar trovärdig och relevant information om företagets ekonomiska ställning för att 

kunna ta välgrundade beslut angående företaget (Melville, 2011: 18). Detta beror på att 

företagsledningen har ett informationsövertag över ägarna och därför regleras den finansiella 

informationen för att minska asymmetrin, men samtidigt finns det fortfarande 

redovisningsposter som ledningen själva har möjlighet att påverka. Detta kan ge två olika 

utfall, antingen ger ledningens expertis en ökad värderelevans till den finansiella 

informationen eller så använder de sitt övertag till earnings management1 och minskar på så 

vis värderelevansen (Dechow, 1994). Då aktieägarna har ett intresse i att få sitt investerade 

kapital att växa är den finansiella informationen fokuserad på att förklara företags förmåga att 

generera framtida positiva kassaflöden (Greenberg et al., 1986). Kassaflödet består av 

inbetalningar samt utbetalningar och anses under korta perioder (kvartalsvis eller ett års basis) 

vara ett trubbigt mått att använda som informationskälla då det lider av timing- och 

matchningsproblem (Dechow, 1994). Med detta menas att intäkter och kostnader riskerar att 

redovisas i en annan period än i den perioden de uppstod och därmed visa felaktig 

information. För att säkerställa att finansiell information ska vara så tillförlitlig som möjligt 

finns IASB (International Accounting Standards Board) som ger ut standarder, vilka har till syfte 

att hjälpa företag och revisorer att arbeta med enhetliga regler och rekommendationer om hur 

den finansiella informationen redovisas och produceras (Melville, 2011: 18). IASB har fastställt 

att företag ska använda sig av periodiserad redovisning vilket innebär att företag delar upp 

periodens händelser i intäkter och kostnader med avseende att mildra dessa problem (Melville, 

2011: 18; Dechow, 1994). Genom att använda sig av periodiseringar kan företagsledningen 

lättare anpassa resultatet till företagets prestation då det tar hänsyn till de händelser som 

inträffat under den aktuella perioden. Intäkter och kostnader redovisas med andra ord i den 
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period då de uppstår och inte när inbetalningar och utbetalningar sker (Melville, 2011: 18). 

Periodiseringar innebär i sin tur nya problem då de till viss del fastställs av företagsledningen, 

vilket kan möjliggöra för ett opportunistiskt beteende och resultera i felaktiga värderingar. 

Frågan, ifall periodiseringar verkligen tillför värderelevans diskuteras flitigt, bland annat 

tidningen Affärsvärlden: 

 

”Kassaflödet före investeringar, även kallat det operativa kassaflödet, är populärast, eftersom det är 

hyggligt stabilt. Ändå är volatiliteten oerhört mycket högre än för resultatet. Därför är det nödvändigt 

att jobba med rullande helårsvärden. Den som gör det kan konstatera att Stockholmsbörsens operativa 

kassaflöde är på väg uppåt.” – Peter Malmqvist, Affärsvärlden, 2013 

 

Ett flertal tidigare studier har undersökt värderelevansen hos periodiseringar för att komma 

fram till vilket mått som bäst speglar företags prestation, med varierande slutsatser. Greenberg 

et al. (1986) menar exempelvis att FASB2 krav på periodiserad redovisning saknar vetenskapligt 

stöd vilket även framhålls av Barth et al. (2001) vilka konstaterar att tidigare studier inte kunnat 

ge ett entydigt svar på frågan om vilket mått som bäst förklarar framtida kassaflöden. Dechow 

(1994) får dock signifikanta resultat, att periodiseringar tillför värderelevans särskilt på halvårs 

och årsbasis, vilket stärker IASB och FASB regelverk och argumentet om att användandet av 

periodiseringar ökar värderelevansen. Dock har ingen tidigare studie genomförts på den 

svenska marknaden för att undersöka ifall kassaflödet eller resultatet bäst förklarar ett framtida 

aktiepris. Det har även funnits en viss skillnad i de definitioner av redovisningsmåtten som 

används, främst kassaflödet, vilket denna studie syftar till att tydliggöra genom att jämföra 

tidigare forsknings mått med varandra. Enligt Leuz et al. (2003), som har tagit fram en earnings 

management ranking, hamnar Sverige i den lägre kategorin vilket bör tala för att svenska 

företags resultat innehar en hög värderelevans och har en låg grad av earnings management. 

Även de anglosaxiska länderna hamnar lågt i rankingen inkluderat USA, vilket bör göra 

jämförelser med tidigare amerikanska studier trovärdiga. 

                                                                                                                                                                           
1
 Earnings management definieras som: “when managers use judgment in financial reporting and in structuring 

transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the 

company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers” (Healy & Wahlen, 1999: 368).  
2
 FASB är IASB motsvarighet i USA.  
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1.2 Problembakgrund 

Denna studie utgår från att marknaden är effektiv vilket innebär att finansiell information är 

lättillgänglig för intressenter och att företags prestation avspeglas i aktiepriset. De som 

rekommenderar användandet av periodiseringar är bland andra, IASB, EU och Nasdaq OMX 

Nordic vilka motiverar detta med att trots risken för manipulering, tillför periodiseringar en 

ökad värderelevans. Resultatet används exempelvis för att fastställa bland annat 

företagsledningens bonus, kreditavtal och som ett mått för att förklara företagets prestation 

(Dechow, 1994). Liknande studier brukar genomföras genom att jämföra resultatet och olika 

kassaflödesmått med ett framtida aktiepris vilket även denna studie syftar till att göra. Det går 

att dela upp periodiseringar i diskretionära och icke diskretionära där de icke-diskretionära 

periodiseringarna syftar till balansräkningsposter som företagsledningen inte har någon 

möjlighet att påverka eller manipulera, vilket de istället kan göra genom de diskretionära 

periodiseringarna (Dechow, 1994; Barth et al., 2001; Dechow & Schrand, 2004). Då 

företagsledningen kan påverka resultatet skulle det kunna leda till en minskning av 

värderelevansen. En undersökning på den svenska marknaden är relevant för investerare då 

ett rättvisande värderingsmått är av intresse.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka periodiseringarnas värderelevans genom att jämföra 

ett antal kassaflödesmått och resultat mot ett framtida aktiepris bland svenska företag på 

Nasdaq OMX Nordic under åren 2001-2010. 
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2 Teoretisk diskussion 

Detta kapital går igenom studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. 

 

2.1 God redovisningssed 

Användandet av bokföring växte fram då handelsmän ville lösa problem med att hålla reda på 

finansiella transaktioner när handeln ökade och blev mer komplex. Vanlig bokföring har flera 

tusenåriga anor och det är först under de senaste 300 åren som årsredovisning har blivit 

lagstadgad (Lönnqvist, 2011: 12). I Sverige lyder företag under Årsredovisningslagen 

(1995:1554) som anger att svenska företag ska använda sig av god redovisningssed3. I praktiken 

innebär god redovisningssed att företag ska följa IASBs standarder, IFRS och IAS, där IAS 1 25§ 

lyder “An entity shall prepare its financial statements, except for cash flow information, using the 

accrual basis of accounting” (IASB, 2007). Detta tillsammans med tydliga principer för 

årsredovisningar gör att företag lättare kan följas upp och jämföras över tid samt med varandra 

då de följer samma regler för hur bokslut ska presenteras (Årsredovisningslagen, Kap. 2, 2§; 

IASB, 2003; Lönnqvist, 2011: 31). 

2.2 Redovisningsprinciper  

Två viktiga principer vid god redovisningssed är matchningsprincipen och 

realisationsprincipen. Skatteverket beskriver matchningsprincipen som att intäkter och 

kostnader ska redovisas i den period då de uppstår (Skatteverket, 2013). Realisationsprincipen 

berör istället hur företag ska redovisa intäkter, vilket enligt Årsredovisningslagen (1995:1554, 

Kap. 2, 4§) förklaras med att intäkter endast får redovisas då de är konstaterade och inarbetade. 

Syftet med att använda sig av dessa två principer är att minimera de timing- och 

matchningsproblem som annars uppstår, att jämställa företags prestation med det redovisade 

kassaflödet (de in- och utbetalningar som skett under perioden). Ett timingproblem inträffar då 

intäkter och kostnader redovisas under exempelvis nästkommande period och därmed ger den 

aktuella perioden ett missvisande resultat. Matchningsproblem innebär istället att kostnader 

matchas i en period med en annan periods intäkter (eller tvärt om) vilket även leder till 

missvisande resultat. En följd av detta är att ett matchningsproblem alltid följer ett 

                                                 
3
 God redovisningssed är ett lagstadgat begrepp som omfattar råd, rekommendationer samt tolkningar för hur 

företagspraxis ska ske för svenska företag (Bokföringsnämnden, 2013). 
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timingproblem, men att ett timingproblem inte behöver innebära ett matchningsproblem. 

(Dechow, 1994) 

2.3 Periodiseringar och definitioner 

Redovisningsstandarderna beskriver med andra ord hur periodiseringar såsom interimposter, 

upplupna intäkter och kostnader ska bokföras. Tanken med periodiseringar är att minska den 

informationsasymmetri som finns mellan företags ledning och aktieägare och står därmed för 

avvägningen mellan tillförlitlighet och relevans. (Dechow, 1994; Ball, 1989). Det finns i 

litteraturen flera olika tolkningar av periodiseringar där olika poster inkluderas i 

undergrupper. Exempelvis kan periodiseringar delas upp i arbetsperiodiseringar och 

långtidsperiodiseringar då de sträcker sig över olika långa tidsperioder (Dechow, 1994). 

Generellt tolkas periodiseringar som skillnaden mellan resultatet och olika 

kassaflödesdefinitioner (Jennings, 1990; Jones, 1991; Dechow, 1994). Det ger följande identitet: 

 

Resultat = Kassaflöde + Periodiseringar 

 

Beroende på vilken kassaflödesdefinition som väljs fås därmed olika typer av periodiseringar 

som innehåller olika typer av periodiseringsposter vilka sträcker sig över olika långa 

tidsperioder. Dechow (1994) grundläggande definition av kassaflöde inkluderar endast posten 

kundfordringar (försäljning på kredit) och ger följande ekvation: 

 

Ct = Inkomna kassaflöden i period t. 

St = Vinst från försäljning i period t. 

α = Del av försäljning under period t-1 och som betalas in under period t. α anses vara konstant 

för varje period.   

Kassaflödet under period t beskrivs följande:  

 

(1)                 Ct = (1-α) St + (α) St-1 

 

Kassaflödet (ekvation 1) kommer därmed avvika från periodens resultat då det skiljer mellan 

när försäljningen genomförs och när inbetalningen sker, både från föregående period samt 
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nästkommande period. Skillnaden består i detta fall av kundfordringar i period t, samt 

inbetalade kundfordringar från period t-1. För företag som har en identisk försäljning under 

löpande perioder kommer det dock inte uppfattas någon skillnad mellan kassaflöde och 

resultat då S är konstant över flera perioder. 

 

St = St-1 

 

Det blir dock en skillnad ifall försäljningen förändras över perioderna, där St ≠ St-1 vilket ger: 

 

(2)         St = Ct + (α) St                 St - Ct = (α) ∆ St, där                 ∆St = (St - St-1)      

 

Följande ekvation (2) visar att skillnaden mellan kassaflöde och resultat ökar ju större andel 

kundfordringar som tillkommit. Ekvationen visar därmed att skillnaden mellan vinst från 

försäljning och kassaflöde beror på periodiseringar (α) samt förändringen i intäkter (∆St). Ett 

exempel på periodiseringars påverkan är företag som har långa arbetscykler. Vid början av ett 

projekt kommer kapital flöda ut ur företaget för att betala projektets kostnader, medan 

inbetalning sker i efterhand när projektet är genomfört. Kassaflödet riskerar därmed att bli 

negativt i början av projektet och väldigt högt vid slutet och riskerar därmed att ge en 

missvisande bild över företagets prestation. Realisationsprincipen möjliggör istället att 

redovisa intäkter (genom detta fall kundfordringar) i förhållande till hur mycket av projektet 

som är klart. Ett företag som har en stor andel periodiseringar bör därmed ha en större 

korrelation mellan resultat och aktiepris än kassaflöde och aktiepris eftersom periodiseringarna 

teoretiskt bör jämna ut kortsiktiga fluktuationer. (Dechow, 1994). 

 

I kassaflödesanalysen delas verksamheten upp i tre olika steg, den operativa, finansiella och 

investeringsverksamheten. Exempelvis banklån, som tillhör den finansiella verksamheten, 

sträcker sig oftast över en längre period än leverantörsskulder, som tillhör den operativa 

verksamheten, vilket leder till att de tas med i olika perioder. Dechow (1994) menar att de 

periodiseringar som tillhör investering- och finansieringsverksamheten kan riskera att vara 

mindre värderelevanta under kortare perioder än de periodiseringar som tillhör den operativa 
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verksamheten. Forskare har därmed försökt att hitta värderelevans bland periodiseringar 

genom att exkludera olika poster från de tre stegen, och använda sig av olika tidsperioder. 

(Dechow, 1994).  

 

2.4 Följdproblem vid användning av periodiseringar och earnings management 

Även om periodiseringar mildrar effekterna av timing- och matchningsproblemen kan det ge 

upphov till ett annat problem kallat earnings management (Dechow & Schrand, 2004: 41). 

Earnings management innebär att företagsledningen kan påverka och till viss del manipulera 

den finansiella informationen och därmed resultatet för att maximera sin avkastning (Dechow, 

1994; Dechow & Schrand, 2004: 37). Syftet kan till exempel vara att försöka få företags resultat 

att vara så konstanta som möjligt, maximera företags resultat eller att försöka nå ett nollresultat 

för att därmed undgå vinstbeskattning (Bhattacharya et al., 2003). Genom att marknaden 

riskerar att få missvisande information kan därmed företag som går dåligt döljas och bli 

övervärderade. Dechow (1994) och Chih et al. (2008) förklarar att förekomsten av earnings 

management därmed kan vara en faktor som minskar värderelevansen hos företags resultat. 

Dock har det visats empiriskt att marknader med en stor andel periodiseringsreglerande 

standarder har en lägre förekomst av earnings management, vilket även kan hittas bland stora 

aktiemarknader samt där objektiva och verifierbara periodiseringar förekommer (Dechow, 

1994; Dechow & Schrand, 2004: 38). 

2.5 En effektiv marknad 

Ett viktigt antagande vid denna typ av studie är att utgå från att marknaden är effektiv, vilket 

innebär att samtliga aktörer på en finansiell marknad har lika stor relevant 

informationstillgång. Då ingen har ett informationsövertag över någon part ska den finansiella 

informationen avspeglas direkt i värdering av marknadens tillgångar (Fama, 1970). Marknaden 

behöver innehålla ett stort antal aktörer som är rationella och vinstmaximerande enligt ett 

fundamentalinvesteringssynsätt (Graham & Dodd, 1934; Graham, 1949). Aktörerna ska även 

inte kunna förutse ny information vilken kan påverka aktiekursen. Därmed kan ingen ensam 

aktör påverka priset på marknadens tillgångar då det endast justeras i förhållande till den nya 

informationen som offentliggörs för alla samtidigt. För att uppnå en effektiv marknad ska 

ingen aktör kunna skaffa vinstfördelar i förhållande till övriga då samtliga agerar efter samma 
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förutsättningar gällande information och mål. Denna typ av marknad har inga under- eller 

övervärderade aktier.  

 

Det finns tre olika former av effektiv marknad vilka som definieras som svag, semistark och 

stark. I den svaga definitionen påverkas aktiepriset enbart av historiska data. Den semistarka 

definitionen innebär att förutom den historiska informationen kan även viss offentlig och 

information såsom kvartalsrapporter, årsredovisningar och uttalanden avspeglas i priset. I den 

starka definitionen av effektiv marknad avspeglas all information, både offentlig och privat 

direkt i aktiepriset. En konsekvens av detta är att så kallade ”insiders” försvinner då samtliga 

aktörer redan har fullständig information. (Fama, 1970). Då det råder en 

informationsasymmetri mellan företagsledningarna och intressenter på marknaden leder det 

dock till att marknaderna inte kan tillhöra den starkaste formen, men möjligt den semistarka 

formen. Det kan därför förutsättas att aktiepriset avspeglar en korrekt värdering av den 

information som presenterats till marknaden. En vanlig uppfattning är att aktiers pris utgörs av 

summan av varje års framtida kassaflöde, diskonterat till nuvärde och dividerat med antal 

aktier (Investeraren, 2002; Skogsvik, 2002: 35-45).  

2.6 Tidigare forskning 

Tidigare studier kring värderelevans är bland annat Greenberg et al. (1986), Dechow (1994), 

Barth et al. (2001), Subramanyam & Venkatachalam (2007) och Black (1998). Dessa studier har 

kommit fram till varierande slutsatser angående periodiseringars värderelevans när de 

undersöker den amerikanska marknaden. Det finns även en stor variation i hur omfattande de 

tidigare studierna har varit och hur de har behandlat den data de undersökt, vilket enligt Barth 

et al. (2001) kan vara en av förklaringarna till de skiftande resultaten. Exempelvis hittar Barth et 

al. (2001) stöd för att kassaflöde är bättre än resultat när det gäller att förutspå framtida 

kassaflöden, medan Bowen et al. (1986) hittar motsatsen. Greenberg et al. (1986) finner att en 

aggregerad vinst är bättre än kassaflöde medan Finger (1994) finner att både resultat samt 

kassaflöde har lika hög värderelevans, dock är kassaflöde bättre på kort sikt (årsbasis). Ett av 

sätten att undersöka periodiseringars värderelevans är att jämföra resultatet och olika 

definitioner av kassaflöde mot ett framtida aktiepris med hjälp regressionsanalys för att 

fastställa den justerade förklaringsgraden. Om IASB och FASB rekommendationer stämmer, 
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bör tillägget av periodiseringar öka värderelevansen och förklaringsgraden, vilket Dechow 

(1994), Black (1998) och även Greenberg et al. (1986) studier visar. 

 

Dechow (1994) försöker hitta värderelevans bland företags resultat, nettokassaflöde och 

kassaflöde från den löpande verksamheten genom att undersöka det mot aktiepriset och får en 

förklaringsgrad (R2adjusted) för resultatet med 16,2 %, kassaflöde från den löpande verksamheten 

med 3,18 % och kassaflödet vid årets slut med 2,47 % mot aktiepriset på årsbasis. Hon hittar 

även stöd för att periodiseringar tillför mer värderelevans ju kortare tidsintervall som 

undersöks, ju större volatilitet företag har i sitt rörelsekapital och investerings och 

finansieringsaktiviteter samt ju längre operativa cykler företag har. Över längre tidsintervall 

ökar dock kassaflödesmåttens relevans.    

 

Black (1998) undersöker ifall värderelevans förändras bland kassaflöde och resultat i olika steg 

i företags utvecklingsfas. Han hittar stöd för att olika typer av kassaflöde är mer värderelevanta 

i vid företags uppstart, tillväxt och avvecklingsfaser, medan att resultatet är mer värderelevant 

för företag i en mognadsfas.  

 

Beaver och Dukes (1972) introducerar ett aggregerat kassaflödesmått när de tittar på hur 

förändringar i priset av finansiella säkerheter bäst avspeglas av det aggregerade kassaflödet 

eller resultatet. Även Brooks (1981) använder sig av ett liknande aggregerat kassaflödesmått 

när han undersöker ifall resultatet eller det aggregerade kassaflödet är ett bättre mått på 

framtida kassaflöden. Studien är endast baserad på 30 företag men hittar stöd för att 

avskrivningar kan vara en viktig del i sambandet mellan kassaflöde och resultat. 

 

Biddle et al. (1995) undersöker ifall olika branscher uppvisar skillnader i vilket av resultatet 

eller kassaflödet från den löpande verksamheten som ger mest värderelevans. Genom att 

jämföra de olika branscherna mot varandra och mäta förklaringsgraden, finner de signifikanta 

resultat mellan olika branscher/industrier. Kassaflöde från den löpande verksamheten och 

resultat värderelevans varierar mellan och branscher. 
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Greenberg et al. (1986) hittar värderelevans bland periodiseringar genom att undersöka ifall 

resultatet bättre förklarar framtida kassaflöden. Studien använder sig av samma 

kassaflödesdefinition som Largay och Stickney (1980) och Gombola och Ketz (1983) använder; 

justerat rörelsekapital med förändringar i räntebärande nettoomsättningstillgångar utan 

kassaposter. Dock så använder sig även Greenberg et al. (1986) av en indirekt metod vid 

beräkning av kassaflöde genom resultatet, justeras med ej räntebärande poster och 

nettoomsättningstillgångar, utan kassaposter. Denna indirekta metod att definiera kassaflöde 

kritiseras dock av Drtina och Largay (1985) som hittar sex olika problem. Studien resulterar i 

att 65 av de 97 företagen som undersöks har en högre förklaringsgrad hos resultatet, medan 

den övriga 32 har en högre förklaringsgrad vid kassaflödet. Deras resultat signalerar att 

periodiseringarna ökar värderelevansen. 

 

Ball och Brown (1968) förutsätter att det bästa sättet att undersöka värderelevans är att titta på 

vilka faktorer som påverkar aktiepriset eftersom marknaden antas vara relativt effektiv och 

återspegla all relevant information. De tittar på ifall informationen i årsredovisningen 

återspeglas i aktiepriset när informationen blir tillgänglig. I deras studie kommer de fram till 

att redovisningsinformationen återspeglas i aktiepriset en tid efter den släpps i olika grad och 

att kassaflödet och nettoomsättning är lägre korrelerade med aktiepriset än resultatet. 

 

Dechow et al. (2010) presenterar en sammanfattning över olika värderingsmått och olika 

definitioner av företagsprestation, genom att granska 300 artiklar i ämnet, där de bland annat 

undersöker mängden periodiseringar. De finner dock att det finns inneboende problem med att 

beräkna företags bokförda prestation då det finns olika beslutsmodeller, variation i vilka 

standarder som följs samt hur forskningen väljer att implementera de fel och kostnader som till 

exempel earnings management innebär. Specifikt pekar de på problem med abnorma 

periodiseringar. 

 

Dechow et al. (2008) undersöker regelbundenheten hos och prissättningen av 

kassaflödeskomponenten av resultatet. Tidigare studier har antagit att 

kassaflödeskomponenten är homogen medan Dechow et al. (2008) tolkar den som 
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oregelbunden då företagsledningen måste bestämma hur de ska behandla både positiva och 

negativa kassaflöden. Studien använder sig av ett aggregerat kassaflöde kallat fritt kassaflöde 

vilket tar bort alla periodiseringar som berör operativa och investeringsaktiviteter. 

2.7 Värderelevans 

Francis och Schipper (1999) undersöker hur begreppet värderelevans används i litteraturen och 

kommer fram till att det oftast används som en beskrivning av studier som undersöker hur 

statistiskt korrelerade redovisningsmått är i förhållande till aktiepriset. Finansiell information 

anses vara värderelevant om den inkluderas i en värderingsmodell eller inkluderas av 

variabler i värderingsmodellen (Francis & Schipper, 1999). Oftast krävs det att finansiell 

information ska ha en påverkan på antingen vinsten, tillväxten eller riskpremien för att anses 

vara värderelevant. Detta betyder att om en åtgärd kan öka vinsten, öka tillväxten eller minska 

risken är det en bra åtgärd och därmed ökar värderelevansen (Type2consulting, 2011). 

 

En viss försiktighet måste iakttas eftersom det nödvändigtvis inte måste vara periodiseringar i 

sig som förväntas öka värderelevansen utan att det kan finnas andra utomstående faktorer som 

kan ha påverkat, så kallad sekundär värderelevans (Skogsvik, 2002: 33). Värderelevans kan 

även delas upp i primär och sekundär värderelevans (Skogsvik, 2002: 32). Primär 

värderelevans beskrivs som ”samband mellan exogena variabler i en värderingsmodell för aktier och 

aktiens motiverade värde”(Skogsvik, 2002: 32). Sekundär värderelevans beskrivs åt andra sidan 

som “samband mellan redovisningsmått och exogena variabler i en värderingsmodell, om ett 

redovisningsmått kan användas för prognos av värden på någon av de exogena variabler som bestämmer 

en akties motiverade värde, föreligger sekundär värderelevans” (Skogsvik, 2002: 32). Om resultatet 

har den högsta förklaringsgraden mot aktiekursen förekommer den högsta graden av 

värderelevans. (Skogsvik, 2002: 32). 
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2.8 Hypoteser 

Med avseende på tidigare forskning blir studiens hypotes följande: 

 

H1: Resultatet har en högre värderelevans än kassaflödet. 

 

Då studien kommer använda sig av tre olika definitioner av kassaflöde delas dock hypotesen 

upp i tre delar och blir följande: 

 

H1a: Resultatet har en högre värderelevans än kassaflödet vid årets slut. 

H1b: Resultatet har en högre värderelevans än kassaflödet från den löpande verksamheten. 

H1c: Resultatet har en högre värderelevans än det fria kassaflödet. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs undersökningsmetodiken, urval och datainsamling. Detta följs av diskussioner 

och definitioner av kassaflödes och periodiseringsmått samt aktiepris. 

 

3.1 Val av metod 

Denna studie antar en positivistisk förklarande ansats (Saunders et al., 2012: 162) och faller ut i 

en kvantitativ studie eftersom vi undersöker kassaflödet samt resultatets förklaringsgrad på ett 

framtida aktiepris med hjälp av data från årsredovisningar. Detta innebär att vi arbetar med 

data i form av siffror där en kvantitativ studie tillåter oss att studera samband mellan 

variablerna. Valet faller på att använda regressionsanalys eftersom det tillåter oss att fastställa 

förklaringsgraden och statistiskt testa sambandet mellan variablerna (Andersson et al., 2007: 

15). Studien syftar till att göra generella antaganden om resultatet och kassaflödet av ett 

omfattande datamaterial vilket gör det till en extensiv studie. Eftersom alla företag som 

undersöks i denna studie följer redovisningsstandarden IAS 1 ger det studien en ökad 

reliabilitet då företagen är ålagda att presentera sin finansiella information på ett likvärdigt sätt 

(Saunders et al., 2012: 192). Vidare avgränsas studien till svenskägda företag och med data 

hämtad från deras årsredovisningar ger studien därmed en ytterligare högre grad av reliabilitet 

(Saunders et al., 2012: 192). Validiteten förväntas också vara god eftersom studien täcker in en 

bredd av olika redovisningsmått i likhet med Dechow (1994). Detta gör att vi har möjlighet att 

fånga upp flera andra faktorer som kan påverka värderelevansen (Saunders et al., 2012: 193). 

3.2 Tillvägagångssätt 

Regressionsanalys är ett verktyg för att mäta sambandet mellan olika variabler. Eftersom denna 

studie tittar på sambandet mellan två variabler används enkel linjär regression med en 

oberoende variabel (X) och en beroende variabel (Y) (Andersson et al., 2007: 1). 

Regressionsanalys ställer ett antal krav på materialet, bland annat att det skall vara 

normalfördelat, och därför används deskriptiv statistik för att analysera urvalet och tillämpa 

lämpliga åtgärder innan analysen (Andersson et al., 2007: 15). Studien använder enkel 

regression med följande utseende Y= α + βx + ε där ε är en felterm som i denna undersökning 

inte har någon praktisk tillämpning (Andersson et al., 2007: 57). 
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Eftersom vi har flera oberoende variabler som skall testas var för sig mot aktiepriset år t+1 

behövs ett mått att jämföra dem med varandra. Determinationskoefficienten är ett mått som 

kan anta värden mellan 0 och 1 och benämns även som förklaringsgraden, den beskriver 

sambandet mellan variabler. Ett högt värde som 1 betyder i teorin att 100 % av variationen i Y 

förklaras av X men det säger ingen om sambandet är kausalt eller inte och ett lågt värde är inte 

på automatik dåligt samtidigt som ett högt värde inte automatiskt är bra. Förklaringsgraden R2 

används i denna studie för att jämföra i hur stor grad kassaflöde respektive resultatet förklarar 

ett framtida aktiepris och för att kunna jämföra de olika kassaflödesmåtten med varandra samt 

med tidigare studier (Andersson et al., 2009: 94). 

  

3.3 Datainsamling 

Rådata består av 2671 observationer och omfattar företag vid Nasdaq OMX Nordic under 

perioden 2001 till 2010. Observationerna består av insamlad sekundärdata från svenska 

företags årsredovisningar, hämtade från Datastream, Sixtrust och enskilda årsredovisningar. 

Fördelen med sekundärdata är främst att den är tids- och kostnadsbesparande vilket gör att vi 

kan använda oss av ett större urval och inkludera de flesta börsnoterade företag på den 

svenska marknaden (Saunders et al., 2012: 170). 

 

3.4 Urval och bortfall 

Vi har valt att undersöka företag vid Nasdaq OMX Nordic och för att öka reliabiliteten har 

vissa företag exkluderats på grund av följande anledningar. Vi kräver även att företagen ska 

vara svenskägda, bland annat eftersom vi då får all data i kronor, samt att de har ett positivt 

eget kapital. Finansiella institutioner samt investmentbolag tas även bort beroende på dessa 

företags speciella karaktär. Även de företag som redovisar förlust exkluderas eftersom de 

saknar data att jämföra med. Urvalet består av 2671 observationer av företag vid Nasdaq OMX 

Nordic och efter att ha exkluderat företag av nämnda anledningar har vi ett urval som omfattar 

2298 stycken observationer. Detta betyder att vi inte har ett slumpmässigt urval eftersom vi 

exkluderar de företag som inte uppfyller dessa krav (Saunders et al., 2012: 317). Urvalet ses 

dock inte som ett problem utan som en konsekvens av den sorts studie vi valt att genomföra 

(Saunders et al., 2012: 321). 
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3.4.1 Tabell 1 

Tabell över exkluderade bolag  

Antal observationer vid rådata 2671 

Exkluderade finansiella institutioner 103 

Exkluderade investmentbolag 97 

Exkluderade utländska företag 85 

Exkluderade företag som visar förlust 81 

Exkluderade negativt eget kapital 7 

Återstående observationer: 2298 

 

3.5 Aktiepris 

Dechow (1994) och Greenberg et al. (1986) använder aktiepriset som ett mått på framtida 

kassaflöden då aktiemarknaden antas spegla alla förväntningar och värdet hos företag 

(Graham & Dodd, 1936; Smith, 2002: 11; Investeraren, 2002). För att kunna jämföra företagen 

med varandra oberoende av storlek används i denna studie aktiepris per styck. Eftersom 

kassaflödet och resultatet mäts år t mäts aktiepriset den 1:a april år t+1 då årsredovisningar 

presenteras för marknaden (Finansinspektionen, 2014). Grundtanken är att företagets 

prestation avspeglar sig i aktiepriset vilket blir ett givet mått att mäta studiens variabler mot 

(Investeraren, 2002). Sloan (1996) hittar dock stöd för att investerare enbart fokuserar på 

resultatet och inte kan särskilja mellan dess komponenter kassaflöde och periodiseringar, vilket 

talar emot en användning av aktiepriset som indikator på företags prestation. Ett alternativt 

mått till aktiepriset kan istället vara, att göra som Subramanyam & Venkatachalam (2007), att 

använda sig av “Ex Post Intrinsic Value Approach” vilket innebär “nuvärdet av all framtida 

avkastning till aktieinvesteraren”. Detta kan kortas ner till den tidsram författarna anser 

lämplig, vanligtvis ett par år och innebär att, om man tittar exempelvis tre år framåt, blir det 

nuvärdet av framtida tre års utdelning samt en engångsutdelning baserat på aktiepriset i slutet 

av det tredje året. Fördelen med detta mått anses vara att det fokuserar på det investeraren 

verkligen efterfrågar, det vill säga utdelningen, samt att det inte krävs antaganden som jämn 

tillväxttakt och fast årlig avkastning (Subramanyam & Venkatachalam, 2007). Detta synsätt har 

dock sin främsta begränsning i att det är riktat direkt mot aktiesparare, vilket gör att andra 
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intressenter som fordringsägare får ett sämre mått att analysera eftersom de främst är ute efter 

riskanalys, vilket gör att kassaflöden lämpar sig bättre (Holthausen & Watts, 2001; 

Subramanyam & Venkatachalam, 2007). Då denna studie gör antagandet att marknaden är 

effektiv och att aktörerna agerar rationellt, avspeglar därmed aktiepriset en korrekt värdering 

av företags prestation.  

3.6 Variabler  

Genom att dela upp resultatet i dess två komponenter, kassaflöde och periodiseringar, går det 

att mäta vilken av komponenterna som har högst värderelevans. Denna studie kommer 

använda sig av årets resultat (E), vilket hittas i respektive företags årsredovisning under 

resultaträkningen.  

3.6.1 Definition av resultat  

Årets resultat definieras som skillnaden mellan intäkter och kostnader under en specifik period 

och visar på så sätt ifall företag gjort en vinst, har större intäkter än kostnader, eller gjort en 

förlust, då periodens kostnader är större än dess intäkter (Smith, 2002: 11). Resultatet kan 

därför vara ett användbart mått för att jämföra olika finansiella perioder med varandra, 

eller/och mellan företag. Enligt IASB uttalande är resultatet det bästa måttet för att mäta 

företags prestation, vilket gör måttet intressant att undersöka hur det används och tolkas av 

den svenska marknaden.  

Intäkter – Kostnader = Resultat 

3.6.2 Kassaflödesmått 

Ett annat alternativ, istället för att mäta skillnaden mellan en periods intäkter och kostnader, är 

att undersöka periodens in- och utbetalningar vilket benämns som det realiserade kassaflödet 

(Barth et al., 2001). Då företag på lång sikt behöver generera större inbetalningar än 

utbetalningar kan detta mått beskrivas som ett sätt att mäta prestation (Dechow, 1994). 

Kassaflöden sammanställs i årsredovisningen under kassaflödesanalysen och förklarar för 

intressenter hur företag fördelar sina kapitalresurser bland operativa, investering samt 

finansiella verksamheten (IASB, 2010). Begreppet kassaflöde har i takt med vidare studier 

delats upp allt mer för att kunna fokusera på de delar som speglar företags prestation bäst 

(Dechow, 1994). För att få fram olika definitioner av kassaflöde är det vanligast att utgå från 

kassaflödesanalysen då den specificerar hur kapitalflödet fördelats i företaget under den 



 

19 

 

gångna perioden (Dechow et al., 2010). Denna studie kommer att använda sig av tre olika 

kassaflödesmått vilka tidigare studier undersökt; kassaflöde vid årets slut, kassaflöde från den 

löpande verksamheten och det fria kassaflödet.   

3.6.3 Kassaflöde vid årets slut 

Det första kassaflödesmåttet denna studie kommer använda är kassaflöde vid året slut, även 

kallat nettokassaflöde (NCF) (Dechow, 1994). Måttet kan hittas i företags årsredovisningar 

under kassaflödesanalysen och beskriver hur mycket kapital som finns kvar från den 

operativa, finansiella och investeringsverksamheten och exkluderar därmed samtliga 

periodiseringar (AA) under perioden. Ekvationen blir följande:  

 

E = NCF + AA 

 

Dechow (1994) beskriver kassaflöde vid årets slut som resultatet (R- EX) med nettoförändring i 

arbetskapital (∆CL-∆CNA), förändring i de långfristiga operativa nettotillgångarna (∆LTLnc- 

∆LTNAnc), samt nettokapitalförändring från finansierings- och investeringsverksamhet  

(-∆LTNAc + (∆LTLc + ∆CC - D). Nettoförändringen i arbetskapital definieras som 

nettoförändringen av de nuvarande skulderna (exempelvis leverantörsskulder, upplupna 

kostnader, kortfristiga lån, kortfristiga skatteskulder, kortfristiga provisioner och 

checkräkningskrediter) och förändringen i de nuvarande tillgångarna utan likvida medel 

(exempelvis kundfordringar och lager). (Dechow, 1994; Melville, 2011: 44) Förändringen i de 

långfristiga operativa nettotillgångarna definieras som nettoförändringen mellan de 

långfristiga skulderna och tillgångarna vilka inte berör likvida medel (exempelvis 

avskrivningar, upp- eller nedskrivning av en långfristig tillgång, samt speciella tillgångar) 

(Dechow, 1994). Nettokapitalförändringen från finansierings- och investeringsverksamhet 

definieras som nettoförändringen från köp och försäljning av tillgångar, lån, amortering, 

aktieägartillskott, utdelning, avskrivning, återköp och aktieförsäkringar (Dechow, 1994). Detta 

ger det följande definition: 

 

NCF = (R-EX) + (∆CL-∆CNA) + (∆LTLnc-∆LTNAnc) - (∆LTNAc) + (∆LTLc+∆CC-D) 
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3.6.4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 

I likhet med tidigare studier använder denna studie sig av kassaflödet från den löpande 

verksamheten (CFO) vilket visar kapitalflödet från företagets operativa aktiviteter. Denna 

tolkning av kassaflöde exkluderar endast de operativa periodiseringarna (OA), och innehåller 

därmed periodiseringar från periodens finans- och investeringsaktiviteter. Måttet hittas, precis 

som kassaflöde vid året slut, i företags årsredovisningar vid kassaflödesrapporten innan 

finansiering och investeringsverksamheten. Vanliga exempel på operativa periodiseringsposter 

är kundfordringar, leverantörsskulder och lager, vilka antas på kort sikt mildra timing- och 

matchningsproblem (Dechow, 1994; Subramanyam & Venkatachalam, 2007). Detta ger följande 

definition: 

 

E = CFO + OA 

 

De operativa periodiseringarna (OA) kan förklaras som nettoförändringen i rörelsekapitalet 

(∆CNA – ∆CL) samt de förändringar i de långfristiga operativa nettotillgångarna vilka inte 

berör likvida medel (∆LTNAnc –∆LTLnc). En följd av detta blir, på grund av de långfristiga 

operativa nettotillgångarna, att de operativa periodiseringarna kan existera över en längre 

period än ett år (Dechow, 1994). 

 

E = CFO + OA = CFO + (∆CNA - ∆CL) + (∆LTNAnc - ∆LTLnc) 

3.6.5 Det fria kassaflödet 

Det sista måttet av kassaflöde denna studie kommer undersöka är ett aggregerat 

kassaflödesmått kallat det fria kassaflödet (FCF). Måttet utgår från kassaflöde från den löpande 

verksamheten men, då det finns periodiseringar som både kan klassas långsiktiga och 

kortsiktiga (exempelvis investeringar) måste dessa poster justeras. Ett vanligt sätt att definiera 

det fria kassaflödet är genom att jämställa periodiseringar som förändringen i de operativa 

nettotillgångarna (∆NOA) (Dechow et al., 2008; Richardson et al., 2005; Richardson et al., 2006; 

Bodie et al., 2005: 565). Detta ger följande definition: 

 

E = FCF + ∆NOA 
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De operativa nettotillgångarna definieras som förändringen i skulder (∆Debt), förändringen i 

eget kapital (∆Equity) exkluderat med förändringen i kassaflöde (∆Cash) (Dechow et al., 2008). 

Vilket ger oss följande identitet:  

 

∆NOA = ∆Debt + ∆Equity – ∆ Cash 

 

Måttet tar inte hänsyn till skattejustering vilket möjligtvis kan öka dess värderelevans enligt 

Dechow et al. (2008). En fördel med definitionen är att det endast visar företags interna 

kassaflöde och exkluderar de externt genererade kapital-vinsterna/förlusterna. Ledningen kan 

med andra ord fördela kapital till projekt som går med förlust och därmed påverka kassaflödet 

från den löpande verksamheten (Jensen, 1986; Harford, 1999). 

3.6.6 Tabell 2 

Sammanfattning av kassaflödes och resultatmått 

 

Kassaflöde-/ 

Resultatmått 

Definition hämtad 

från  

Måttens beräkning från 

årsredovisningar 

Kassaflöde vid årets 

slut (NCF) 

Dechow (1994) Post: kassaflöde vid årets slut, ur 

kassaflödesanalysen 

Kassaflöde från den 

löpande 

verksamheten 

(CFO) 

Dechow (1994) Post: kassaflöde från den löpande 

verksamheten, ur 

kassaflödesanalysen 

Årets resultat (E) Dechow (1994) Post: Årets resultat, ur 

Resultaträkningen 

Det fria kassaflödet 

(FCF) 

(Dechow et al. (2008) Årets resultat - ∆NOA = FCF 

∆NOA = ∆Debt + ∆Equity– ∆ Cash 
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4 Empiriska resultat 

I detta avsnitt diskuteras data och resultaten presenteras. 

4.1 Statistisk metod 

Urvalet beskrivs i tabell 3 visar att materialet bestående av 2298 observationer. 

Redovisningsdata har en tendens att inte följa normalfördelningskurvan vilket ofta är ett krav 

för statistiska test. Det mest framträdande hos detta datamaterial är dock att det har en hög 

skewness respektive kurtosis vilket innebär att materialet lutar åt antingen höger eller vänster i 

sin normalfördelningskurva och att topparna är osymmetriska om man visar materialet i ett 

stapeldiagram (Brown, 1997). Standardavvikelsen är också något hög och innebär att 

genomsnittspriset hos kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, är 3,6 kronor och 

att priset i genomsnitt avviker 27,2 kronor ifrån genomsnittspriset. 

4.1.1 Tabell 3 

Deskriptiv statistik före trimning 

All 

beskrivan

de 

statistik i 

kronor 

N Minim

um 

Maxi

mum 

Mean Std. 

Deviati

on 

Skewness Kurtosis 

Stati

stic 

Statisti

c 

Statist

ic 

Statist

ic 

Statistic Stati

stic 

Std. 

Error 

Statis

tic 

Std. 

Error 

NCF / 

Shares 

2298 -

913,88

59 

3749,0

169 

9,2444

20 

87,09210

96 

34,66

6 

,051 1493,

717 

,102 

CFO / 

shares 

2298 -

907,59

78 

173,76

94 

3,5632

00 

27,19940

63 

-

21,24

8 

,051 643,1

61 

,102 

Earnings / 

Share 

2298 1540,7

609 

314,79

39 

,03156

7 

46,19290

28 

-

24,04

2 

,051 706,7

45 

,102 

FCF / 

Share 

2298 1370,5

449 

308,36

50 

-

2,5764

20 

47,22863

52 

-

17,26

1 

,051 418,1

78 

,102 

Price / 

Share 

2298 ,0700 2325,2

700 

62,812

281 

99,51350

52 

10,91

9 

,051 185,4

84 

,102 
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För att kunna analysera materialet med statistiska metoder krävs oftast att materialet skall vara 

normalfördelat. Det kan innebära att extremvärden behöver exkluderas ur materialet. Detta 

kan exempel göras med winzorizing eller trimmning vilket är två metoder för att behandla 

extremvärden där de ersätts med nya värden eller att extremvärden exkluderas (Brown, 1997). 

Det sätts ofta en gräns på hur stor andel av värdena som ska exkluderas/ersättas vid dessa 

tekniker, satt till olika procentgränser, till exempel innebär 5 % trimmning att 2,5 % av vardera 

minimi och maximivärdena i materialet “huggs av” och vid winzorizing att de ersätts. Studien 

väljer att trimma materialet med 1 % vid respektive minimi och maximivärden per variabel, 

vilket ger materialet följande resultat i tabell 4. Detta gav ett fullt acceptabelt resultat i linje med 

bland andra Barth et al. (2001) och inga ytterligare åtgärder vidtas. 

 

4.1.2 Tabell 4 

Deskriptiv statistik efter trimning 

All 

beskrivan-

de 

statistik i 

kronor 

N Minim

um 

Maxi

mum 

Mean Std. 

Deviatio

n 

Skewness Kurtosis 

Stati

stic 

Statisti

c 

Statist

ic 

Statist

ic 

Statistic Stati

stic 

Std. 

Error 

Statis

tic 

Std. 

Error 

NCF / 

Shares 

2079 -

20,499

5 

71,123

4 

6,5469

11 

11,17698

78 

2,138 ,054 6,467 ,107 

CFO / 

shares 

2079 -9,9220 29,146

5 

4,1537

37 

5,683370

0 

1,269 ,054 1,963 ,107 

Earnings / 

Share 

2079 -

25,794

3 

21,234

6 

2,0879

80 

4,950378

1 

-,130 ,054 3,237 ,107 

FCF / 

Share 

2079 -

82,241

3 

48,725

2 

-

,05232

4 

9,026208

5 

-

1,324 

,054 10,96

3 

,107 

Price / 

Share 

2079 ,5900 301,00

00 

53,108

570 

49,59318

94 

1,560 ,054 2,718 ,107 

 

 

Både skewness, kurtosis och standardavvikelsen har nu minskat och nått acceptabla nivåer 

som motsvarar tidigare studiers datamaterial (Barth et al., 2001; Dechow, 1994). En tumregel är 

att skewness bör vara mellan minus 1 och 1 för att data ska anses ha hög reliabilitet medan 
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kurtosis bör ligga runt noll (Carroll & Rupert, 1988: 116). Kurtosis beskriver hur jämnt 

topparna hos normalfördelningskurvan är fördelade där ett positivt värde anger stor variation 

medan ett negativt värde anger ett mer “platt utseende” (Carroll & Rupert, 1988, 83; Brown, 

1997). Ett normalfördelat material är ett krav för att kunna utföra en tillförlitlig 

regressionsanalys och, efter trimning, anses denna studies data vara acceptabel så att resultatet 

ska kunna jämföras med tidigare studier eftersom redovisningsinformation till naturen inte är 

särskilt normalfördelad. Efter trimning består urvalet av 2079 observationer som analyseras 

med regressionsanalys i SPSS och redovisas i tabell 5. 

4.2 Empiriska resultat 

4.2.1 Tabell 5                                              

Resultat av regressionsanalys 

Enkel 

Regression 

 

Earnings, T0 Cash from 

operations 

(CF0), T0 

Net cash flow 

(NCF), T0 

Free cash flow 

(FCF) T0 

Intercept (α) 41,012 30,350 42,506 53,153 

P-värde 0,000 0,000 0,000 0,000 

Koefficient (β) 5,794 5,479 1,619 0,857 

P-värde 0,000 0,000 0,000 0,000 

P-värde 

(Anova)                 

0,000 0,000 0,000 0,000 

R2- adjusted 

(%) 

33,4 % 39,4 % 13,3 % 2,4 % 

 

Data analyseras i fyra separata enkla regressioner med aktiepriset per styck som beroende 

variabel och kassaflödet från den löpnande verksamheten, resultatet, kassaflödet vid årets slut 

och det fria kassaflödet som vardera oberoende variabler i följande regressioner, Y= α + βx + ε. 

Samtliga regressioner har en trestjärnig signifikans eftersom p-värdet är lägre 0,001, vilket 

innebär att variablerna är statistiskt signifikanta och att β förklarar en del av Y (Anderson et al., 

2007: 62). Det signifikanta p-värdet hos ANOVA- testet hos alla regressioner betyder samtidigt 

att hela modellen är signifikant (β förklarar en del av Y). Den justerade förklaringsgraden 

R2adjusted förklarar hur stor del av variationen i (Y) som förklaras av (X) och är den variabel som 

används som jämförelse i denna studie (Anderson et al., 2007: 62). Det betyder till exempel att 
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aktiepriset nästkommande år beror till 39, 4 % av kassaflöden från den löpande verksamheten 

året innan. Det är detta mått som analyseras och jämförs och de mått som har högst justerad 

förklaringsgrad har också högst värderelevans. 

 

4.2.2 Tabell 6 

Resultat hypoteser 

Hypotes Regressionskoefficient 

Resultat 

Regressionskoefficient 

Kassaflöde 

Resultat 

H1: Resultatet har en 

högre värderelevans 

än kassaflödet. 

0,334 0,394 Accepteras ej 

H1a: Resultatet har en 

högre värderelevans 

än kassaflödet från 

den löpande 

verksamheten. 

0,334 0,394 Accepteras ej 

H1b: Resultatet har en 

högre värderelevans 

än kassaflödet vid 

årets slut 

0,334 0,133 Accepteras 

H1c: Resultatet har en 

högre värderelevans 

än det fria kassaflödet. 

0,334 0,024 Accepteras 

 

Detta visar ett blandat resultat för hypoteserna kring de olika kassaflödesdefinitionerna som 

diskuteras vidare i analysen. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras studiens resultat. 

 

5.1 Resultat 

Studien syftar till att på den svenska marknaden undersöka ifall årets resultat har högre 

värderelevans än kassaflödet genom att undersöka olika kassaflödesdefinitioner mot 

aktiepriset år t+1. För att testa värderelevansen användes en enkel regression mellan kassaflödet 

från den löpande verksamheten och aktiepriset t+1, kassaflöde vid årets slut mot aktiepriset år 

t+1, det fria kassaflödet mot aktiepriset t+1 samt resultatet mot aktiepriset t+1, för att sedan 

jämföra dess respektive förklaringsgraden mot varandra.  

 

Hypoteserna löd: 

H1:  Resultatet har en högre värderelevans än kassaflödet. 

H1a: Resultatet har en högre värderelevans än kassaflödet från den löpande verksamheten. 

H1b: Resultatet har en högre värderelevans än kassaflödet vid årets slut. 

H1c: Resultatet har en högre värderelevans än det fria kassaflödet. 

 

Hypoteserna stämmer hos H1b och H1c eftersom resultatet (E) har en högre förklaringsgrad 33,4 

% än både kassaflödet vid årets slut (NCF) 13,3 % och det fria kassaflödet (FCF) 2,4 %. Hypotes 

H1a  förkastas eftersom kassaflödet från den löpande verksamheten (CFO) har en 

förklaringsgrad på 39,4 % vilket är högre än resultatets 33,4 %. Studiens resultat visar att 

kassaflöde från den löpande verksamheten har den högsta förklaringsgraden följt av årets 

resultat, kassaflöde vid årets slut och det fria kassaflödet.  

 

Kassaflöde vid årets slut samt det fria kassaflödet har båda en lägre förklaringsgrad än 

kassaflöde från den löpande verksamheten och resultatet. Detta skulle kunna tolkas som att det 

finns en skillnad i hur stor värderelevans de olika periodiseringarna tillför. På grund av att 

resultatet är det mått som innehåller störst andel periodiseringar och har lägre förklaringsgrad 

än kassaflöde från den löpande verksamheten, men högre än kassaflöde vid året slut som 

innehåller lägst andel periodiseringar, talar det för att periodiseringar innehåller olika grader 
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av värderelevans.  Hur ska vi då förhålla oss till hypotes H1, när det tidigare hävdas att 

resultatet har en högre värderelevans än kassaflödet? Eftersom kassaflödet från den löpande 

verksamheten enligt definitionen från metoden är CFO = E- OA, är de operativa 

periodiseringarna (OA) exkluderade från kassaflödesmåttet. Därav skulle det kunna sägas att 

vissa periodiseringar tillför värderelevans men att de operativa periodiseringarna (OA) 

minskar eftersom operativa periodiseringar är skillnaden mellan resultatet och kassaflöde från 

den löpande verksamheten. Om man istället tittar på det fria kassaflödet där FCF= E- ∆NOA 

erhåller vi den lägsta förklaringsgraden vilket innebär att de operativa nettotillgångarna 

innehåller en hög värderelevans.  Kassaflödet vid årets slut innehåller inga periodiseringar och 

uppvisar trots det en relativ hög förklaringsgrad jämfört med det fria kassaflödet, vilket kan 

tolkas som att finansiella periodiseringar har en negativ påverkan på värderelevansen. De 

finansiella periodiseringsposterna (som inte betraktas som operativa) kan därmed förklara 

skillnaden mellan det fria kassaflödets förklaringsgrad och kassaflöde vid årets sluts 

förklaringsgrad. Från definitionerna i metoden vet vi att resultatet är E = NCF + AA. Utifrån det 

kan vi säga att de totala periodiseringarna (AA) innehåller värderelevans jämfört med 

kassaflöde vid årets slut eftersom förklaringsgraden är högre hos resultatet. Den största 

värderelevanstillökningen bland totala periodiseringarna bör i sin tur komma från 

investeringsverksamheten när man ser skillnaden mellan CFO och FCF. Sammanfattningsvis 

borde det innebära att olika poster av periodiseringar innehar olika grader av värderelevans 

där operativa och finansiella periodiseringar minskar värderelevansen medan 

investeringsperiodiseringar ökar värderelevansen. Dock är det mått som uppvisar högst 

värderelevans i denna studie kassaflöde från den löpande verksamheten. Följande figur är 

tänkt att analysera och tydliggöra sambandet mellan de olika periodiseringarna. 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

5.1.1 Tabell 7 

Periodiseringsförtydligande 
 

 

     Förklaringsgrad 

E=      33,4% 

E=      13,3% 

E=     39,4%  

E=     2,4% 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Eftersom det som skiljer resultatet från kassaflöde från den löpande verksamheten är (OA) 

antas de ha en negativ nettopåverkan. Det kan förklaras med att de kan existera över en längre 

period (∆LTNAnc - ∆LTLnc), vilket innebär att det skulle kunna visa en högre förklaringsgrad 

om undersökningen genomfördes på en längre period än årsbasis. Det finns dock delar i de 

operativa periodiseringarna som är kortsiktiga (nettoförändringen i arbetskapitalet) vilka 

skulle kunna inkluderas i kassaflödesdefinitionen (CFO) för att troligen få en högre 

förklaringsgrad under en kortsiktig period (årsbasis). Förklaringsgraden hos det fria 

kassaflödet innehåller undersökningens lägsta förklaringsgrad, trots att det enligt tidigare 

forskning Dechow et al. (2008) hävdat att det fria kassaflödet bör vara ett bättre 

kassaflödesmått än kassaflöde från den löpande verksamheten. Detta eftersom det fria 

kassaflödet endast visar företagets interna kassaflöde och exkluderar de periodiseringar som 

berör företags sidoprojekt, exempelvis avskrivningar och verksamhetsinvesteringar.  

 

Skulle earnings management kunna ha en framträdande roll på den svenska marknaden och på 

så sätt minska resultatets värderelevans? Enligt tidigare forskning inom området hamnar 

Sverige lågt när man rankat förekomsten av earnings management, men det skulle kunna vara 

en förklaring till att kassaflödet från den löpande verksamheten fick högst värderelevans. Om 

earnings manegement förekommer så bör det även påverkat de andra kassaflödesmåtten och 

dess inneboende periodiseringar. Två mått som bör ha gett hög värderelevans gav nu 

motsatsen, nämligen det fria kassaflödet och resultatet medan de mått med en mindre andel 

E (finans, investering, löpande)       

CFO      (finans, investering)      (löpande)         OA 

NCF                 (finans, investering, löpande)      AA 

FCF             (finans)  (investering, löpande)    ∆NOA 
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periodiseringar gav högre värderelevans. Detta stämmer inte överens med teorin där 

periodiseringarna bör ha mildrat timing och matchningsproblemet och därav öka 

värderelevansen. Enligt Chih et al. (2008) och Dechow (1994) hävdar att earnings management 

kan vara en faktor som minskar värderelevansen hos företagets resultat och det skulle kunna 

vara en förklaring till varför kassaflödet från den löpande verksamheten har högre 

förklaringsgrad än resultatet.  Det ska dock påpekas att earnings management är svårt att 

bevisa, och om det förekommer hittas det i marginalerna. Ett annat alternativ är att det är som 

Barth et al (2001) anger att det är skillnader i datamaterialet och behandling som är de största 

skillnaderna mellan de olika värderelevansstudierna resultatskillnader.  

5.3 Jämförelse med tidigare forskning 

Dechow (1994) kommer fram till att årets resultat har en högre värderelevans än kassaflödet 

när det gäller aktiepriset ett år fram i tiden, vilket skiljer sig från denna studie. Trots likadana 

kassaflödesdefinitioner är resultatet närmast de omvända. Exempelvis uppvisar Dechow (1994) 

en förklaringsgrad för resultatet, nettokassaflödet och kassaflödet från den löpande 

verksamheten på 16,2 %, 2,4 % respektive 3,18 % medan denna studie uppvisar en högre 

förklaringsgrad på samtliga variabler och i princip ett omvänt förhållande när det gäller 

periodiseringarnas värderelevans. 

5.3.1 Tabell 8 

Jämförelse med Dechow (1994) 

 

Mått Studiens resultat Dechow (1994) Resultat 

E 33,4 % 16,2 %  

NCF 13,3 % 2,4 %  

CFO 39,4 % 3,18 %   

FCF 2,4 % Undersöktes inte 
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5.3.2 Reflektion  

De två största skillnaderna mellan denna och Dechow (1994) studie är tidsaspekten, då hennes 

skrevs för 20 år sedan och undersökte den amerikanska marknaden med observationer under 

åren 1960-1989. Ytterliggare faktorer som kan beaktas är utvecklingen av redovisningspraxis 

och informationssamhällets utveckling vilket kan ha bidragit till en effektivare marknad och 

därmed förklara skillnaderna i studiernas resultat. 

5.3.3 Ytterliggare forskning 

Det finns även tidigare forskning som istället för att fokusera på aktiepriset fokuserat på en 

jämförelse av framtida kassaflöden. Greenberg et al (1986) och Black (1998) får till exempel 

precis som Dechow (1994) fram att resultatet har högst värderelevans, vilket talar emot denna 

studie. Barth et al. (2003) finner precis som denna studie att kassaflödet har högst 

värderelevans och argumenterar även för att skillnader i upplägg, demografi och liknande är 

en betydande faktor när det gäller skilda resultat mellan studier. Finger (1994) finner inte 

någon skillnad mellan kassaflödet och resultatet och får ses relativt ensam med den slutsatsen. 

Andra studier har även fokuserat på tidsaspekten där förväntningen är att tiden bör mildra 

timing och matchningsproblemen som i till exempel Dechow (1994). Detta är inte något denna 

studie kan argumentera omkring eftersom den endast undersöker på årsbasis.  
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6 Slutsats 

 

För att återknyta till syftet ifall det är som IASB anger, att periodiseringarna tillför 

värderelevans redovisar denna studie ett splittrat resultat. Detta eftersom uppdelandet av de 

totala periodiseringarna i de olika kassaflödesmåtten innebar ett mönster hos 

förklaringsgraden och skild värderelevans hos periodiseringar. Hos det mått (FCF) med lägst 

förklaringsgrad inkluderas de finansiella periodiseringarna medan det mått (CFO) med högst 

förklaringsgrad återfanns investeringsperiodiseringar.   

 

Studien visar att kassaflöde från den löpande verksamheten är effektivast för att mäta ett 

framtida aktiepris på den svenska marknaden under åren 2001 till 2010, där det förklarar 39,4 

% av aktiepriset år t+1. Resultatet är även ett relevant mått då det har en förklaringsgrad på 33,4 

%. I jämförelser med tidigare studier skiljer sig resultaten åt då denna studie avviker från 

majoriteten i frågan om resultatets överlägsna värderelevans över kassaflödet.  Det är troligen, 

som IASB och FASB anger, att periodiseringar ökar värderelevansen genom att mildra timing- 

och matchningsproblem men denna studie framhåller att det finns en stor skillnad i 

värderelevansen beroende på vilka periodiseringar som inkluderas i kassaflödet. 

6.1 Förslag till framtida studier 

Till framtida studier inom området föreslås att dela upp periodiseringarna i mindre 

komponenter för att fastställa vilka som har en positiv samt negativ påverkan på kort 

respektive lång sikt på värderelevansen. Att använda andra mått än aktiepriset för att estimera 

framtida kassaflöden som Subramanyam och Venkatachalam (2007) gör eller en jämförande 

studie mellan andra mått än aktiepriset skulle vara en intressant möjlighet. Aggregerade mått 

som Beaver och Dukes (1972) använder skulle även det vara spännande att utforska både i 

Sverige och i en större marknad som till exempel Norden under en längre tidsperiod eftersom 

de aggregerade måtten kan lägga fokus på avskrivningens roll.  
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