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 Sammanfattning

Titel: Kapitalbindning och lönsamhet på 1980- och 2000-talet

Seminariedatum: 17 januari 2008 

Ämne/Kurs: Företagsekonomi C med inriktning mot Finansiering, 15 poäng 

Författare: Hanna Bodin och Raymond Laasbärg

Handledare: Ogi Chun 

Nyckelord: Kapitalbindning, omsättningshastighet, Kapitalrationalisering  

Syfte: Är att studera om de tillverkande företagens kapitalbindning var 

lägre på 1980-talet när företag fokuserade på denna än den är nu på 

2000-talet och om den har någon effekt på avkastningen på totalt 

kapital. 

Metod: Kvantitativ undersökning har genomförts där data till empirin har 

samlats in med hjälp av årsredovisningar.

Teori: Teorin som används är kapitalrationalisering, logistikutveckling, 

kapitalbindning, supply chain management, logistisk lönsamhet, 

räntabilitet på totalt kapital, kapitalbehovet i olika typer av företag.

Empiri: Det empiriska avsnittet består av tillgångarnas 

omsättningshastighet, vinstprocent och räntabilitet på totalt kapital 

beskrivna i diagram. Där 2000-talet jämförs med 1980-talet.

Slutsats: Det visade sig att det inte fanns någon signifikant skillnad på 

kapitalbindningen på 1980- och 2000-talet.

Slutsatsen har dragits att lönsamheten inte har varit bättre på 1980-

talet. Undersökningen visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad på lönsamheten på 1980- och 2000-talet.
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Förord

Att skriva en uppsats om kapitalbindning har varit både utmanande och roligt. Först efter 

många veckors skrivande märkte författarna de stora svårigheterna med ämnet. Därför vill vi 

särskilt tacka vår handledare Ogi Chun för alla tips och all hjälp vi fått under arbetets gång. 

Dessutom vill vi tacka opponentgrupperna som hjälpt oss med konstruktiv kritik.

Författarna vill även tacka alla företag som tagit på sig besväret att skicka sina 

årsredovisningar till oss. Likaså vill vi tacka personalen på Kungliga biblioteket som 

tålmodigt har letat fram de gamla årsredovisningarna.

Stockholm den 11 januari 2008

Hanna Bodin Raymond Laasbärg
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Ordlista

Aktivsida - är tillgångssidan i ett företags balansräkning.

Balansomslutningen - summan av tillgångssidan eller skuldsidan i balansräkningen.

Kapitalbindning – betyder att bolagets kapital binds i t.ex. varulager, 

kundfordringar, maskiner eller liknande och kan på grund av 

detta inte disponeras för andra syften.

Mikroekonomi - är det område inom nationalekonomin som i huvudsak 

undersöker producenters och konsumenters samverkan på 

marknader. 

Omsättningshastighet - Omsättningshastigheten anger antalet gånger på ett år som 

kapitalet eller lagret genomsnittligt förnyas.

Passivsida – är eget kapital- och skuldsidan i ett företags balansräkning.
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Inledning

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till valet av ämne och en problemdiskussion som sedan 

resulterar i en problemformulering med efterföljande syfte med hypotes och avgränsning av 

problemet.

Problembakgrund

Från 1980-talet och framåt har globaliseringen medfört en större konkurrens. Tillverkningen 

av varor flyttas till länder där det finns komparativa fördelar. Länderna har blivit mer öppna 

för utrikeshandel. Även privat konsumtion visar en ökande trend.

Figur 1. Statistik hur BNP, utrikeshandelns omsättning och privat konsumtion har utvecklats 

från 1950- 1990. (Centrum för näringslivshistoria, 2006)

Kostnadsfokusering har blivit viktigare för varje företag. (Björnland, Persson & Virum 2003, 

s. 29, 35) Alla företag försöker att få ut en så hög avkastning på de investerade pengar som 

möjligt för att tillfredställa aktieägarnas och långivarnas krav och med detta försäkra sin 

långsiktiga överlevnad på marknaden. När aktieägarna inte får sin förväntade avkastning blir 

de missnöjda och tar ut sitt kapital vilket de investerar i mer lönsamma företag. För att locka 

till sig och behålla kapital måste företagen arbeta aktivt med avkastningen. 

Avkastningsgraden på kapitalet kan företag påverka på många olika sätt.
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 I olika tider har ledningen fokuserat på olika delar i företaget för att öka lönsamheten. På 

1980-talet var inriktningen på kapitalbindningen (Björnland, Persson & Virum 2003, s. 35). 

Anledning till detta var just den globala förändringen i världen som medförde en ökad 

konkurrens. Det blir svårt för ett företag att behålla sin ställning på marknaden när det tar ut 

ett högre pris för sina produkter än de konkurrerande företagen gör när produkterna är 

utbytbara. Om företaget vill öka sin vinst men prishöjning och expansion inte är möjlig blir 

enda möjligheten att antingen sänka sina inköpskostnader eller öka effektiviteten. Ett sätt att 

öka avkastningen är att öka omsättningshastigheten.

Under det senaste decenniet har trenden förändrats. Företagsledningen har utvidgad sin syn 

och istället för att fokusera bara på sitt eget företag har uppmärksamheten mer börjat riktas 

mot hela försörjningskedjan (Björnland, Persson & Virum 2003, s. 37).

Utvecklingen i IT - sektorn har gjort det möjligt att kommunicera mer effektivt både inom och 

utanför bolaget. På grund av detta har samarbetet mellan parterna i försörjningskedjan ökat. 

Det är inte ovanligt att en råvaruleverantör får veta när den färdiga produkten säljs. Företag 

samarbetar alltså i försörjningskedjor och försörjningskedjor tävlar i sin tur ofta med andra 

försörjningskedjor.

Problemdiskussion

Ett företags lönsamhet som kan mätas med räntabilitet på totalt kapital kan förbättras med 

hjälp av att öka tillgångarnas omsättningshastighet och/eller öka vinstprocenten. Detta kan 

företaget göra på många sätt. Om det är kapitalbindningen företaget fokuserar på kan det 

genomsnittliga lagret minskas (Hansson 2006, s. 121) men även att minska behållningen i 

kassan kan öka omsättningshastigheten. Lönsamma projekt är ett sätt att satsa pengarna på 

istället för att bara ha dessa i kassan.

Vinstprocenten kan vara lite svårare att förbättra. Att minska kostnaderna är ett sätt men då 

föreligger risk att servicen eller kvaliteten på produkten minskar. Att öka omsättningen är ett 

annat sätt. (Hansson 2006, s. 112) Ett övergripande sätt att förbättra ett företags prestation är 

dess logistik. Kunderna blir nöjda och lönsamheten kan förbättras.
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”En minskad inköpskrona är alltid en vinstkrona under förutsättning att allt annat är 

oförändrat.” (Gadde & Håkansson 1998, s.10).

Problemformulering

Var kapitalbindningen lägre på 1980-talet än den är nu på 2000-talet och var lönsamheten 

bättre?

Syfte

Att studera om de tillverkande företagens kapitalbindning var lägre på 1980-talet när företag 

fokuserade på denna än den är nu på 2000-talet och om den har någon effekt på avkastningen 

på totalt kapital. Hur kapitalbindningen har sett ut i de 17 studerade företagen mäts med 

tillgångarnas omsättningshastighet och lönsamheten mäts med räntabilitet på totalt kapital.

Hypotes

Tillgångarnas omsättningshastighet var högre på 1980-talet än den är nu på 2000-talet och 

även räntabiliteten på totalt kapital var högre.

Avgränsning

Denna studie innefattar endast svensknoterade tillverkande aktiebolag på OMX börsen, 

mellan åren 1980-1986 och 2000-2006. Detta på grund av intresse av den inhemska 

marknaden och den stora omfattningen av tillgänglig information.
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Metod

I detta avsnitt beskrivs först val av forskningsstrategi, val av forskningsmetod och hur data 

samlats in. Sedan förklaras hur urvalet gjort. Även validitet och reliabilitet förklaras samt 

alternativ metod.

Val av forskningsstrategi

Denna studie är en blandning av en surveyundersökning och en fallstudie. Den är en smalare 

sort av surveyundersökning eftersom undersökningen grundar sig på endast 17 företag.

Surveyundersökningen är en forskningsstrategi och tillvägagångssättet kännetecknas av dess 

breda täckning, fokus på ögonblicksbilden vid en given tidpunkt och beroendet av empiriska 

data (Denscombe 2000, s.13). 

Val av forskningsmetod

Kvantitativ forskningsmetod används i denna studie. Företagens årsredovisningar användes 

för att få fram siffror för att kunna räkna ut nyckeltalen: tillgångarnas omsättningshastighet, 

vinstprocent och räntabilitet på totalt kapital. Även hypotesprövning tillämpades för att 

säkerställa resultatens tillförlitlighet. 

Hypotesprövning av skillnaden mellan medelvärden genomfördes på tillgångarnas 

omsättningshastighet och räntabilitet på totalt kapital. Ensidiga test utfördes på både 

tillgångarnas omsättningshastighet och räntabilitet på totalt kapital för att se om dessa var 

högre på 1980-talet än 2000-talet. 5 % signifikansnivå användes för att det antogs vara en 

tillräckligt låg risk för att felaktigt förkasta någon hypotes.

Datainsamlingsmetod

All data som samlats in till denna studie kommer från skriftliga källor. De skriftliga källorna 

är företagens årsredovisningar samt två artiklar och litteratur som teorin har utformats av.

Årsredovisningar hämtades primärt från företagens egna hemsidor. De som inte fanns där 

beställdes hem med hjälp av telefonkontakt med företaget. Även Kungliga bibliotekets arkiv 

med årsredovisningar användes.
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Urval

Urvalet är ett icke-sannolikhetsurval. Detta innebär att urvalet inte behöver vara representativt 

för hela populationen eftersom alla i populationen inte har samma sannolikhet att bli vald 

(Denscomb 2000 s. 19). Populationen är alla svenska tillverkande företag. Av dessa har 17 

börsnoterade aktiebolag valts ut genom att ta hjälp av bolagsguiden på DNs hemsida. Det 

subjektiva valet grundades på att företagen skulle vara stora och kända aktiebolag och vara 

verksamma redan på 1980-talet. Anledningen till att just dessa företag har valts ut är att de 

anses vara representativa för undersökningen då logistik och kapitalbindning är huvudmålen. 

Lager är en viktig del i alla tillverkande företag. Tillverkande företag har många olika sorters 

lager. Även andra företag kan ha stora lager men tillverkande företag har dessutom flera olika 

sorters lager exempelvis förråd, färdigvarulager, produkter-i-arbete och komponentlager.

Validitet

Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att samla in data 

anses exakta, riktiga och träffsäkra (Denscomb 2000 s. 283). Årsredovisningar och artiklar 

som används i studien anses ha hög validitet. Även nyckeltalen är utvalda för att ge en rättvis 

bild av fenomenet som undersöks. 

Reliabilitet

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig data är. Ett sätt att testa tillförlitligheten är att göra om 

ett test på samma grupp vid två olika tidpunkter. Om resultatet blir detsamma har data hög 

reliabilitet. (Johannessen & Tufte 2003 s. 28) Undersökningens reliabilitet anses vara hög då 

årsredovisningar används som underlag. Eftersom andra har samma underlag när 

årsredovisningar används kan resultatet bli likadant vid en upprepning av undersökningen. 

Förutsättningen är förstås att samma nödvändiga justeringar görs. I denna undersökning 

testades att göra justeringar. Dessa visade dock ha väldigt liten betydelse. I och med detta 

ansåg författarna att inga justeringar behöver göras då dessa små skillnader antas ta ut 

varandra.
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Alternativ metod

I uppsatsen undersöktes 17 tillverkande företag. En alternativ metod vid undersökningen 

skulle kunna vara en fallstudie som undersöker kapitalbindningen i alla delar i företaget. Då 

mister forskarna förmodligen möjligheten till en generalisering. 
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Teori och tidigare forskning

I detta avsnitt redovisas teorin. Först redovisas teorier och tidigare forskning och sedan 

nyckeltalen som används i denna studie.

Kapitalrationalisering

Enligt studien om kapitalrationalisering som gjordes av Anders Eriksson år 1985 har svenska 

tillverkande företag i genomsnitt haft en högre kapitalbindning än företag i USA, Tyskland 

och Japan. En faktor som gjorde att fokuseringen riktades på kapitalrationaliseringen i Sverige 

var att lager genom total försäljning låg på en mycket högre nivå än i USA, Tyskland och 

Japan (se bilden).

Figur 2. Lager genom total försäljning. (Eriksson, 1985 s. 181)

I början av 1980-talet uppmärksammades en tendens med ökade kapitalkostnader och fallande 

vinstmarginaler. Tillväxten och soliditeten minskade i många företag. På grund av detta ökade 

faran mot företagets överlevnad på lång sikt. Ett företag som vill överleva långsiktigt ska ha 

en tillväxttakt som är minst lika hög som inflationen. Ett annat viktigt element vid långsiktig 

överlevnad är graden av företagets soliditet. En svag soliditet gör att företaget har det svårare 

att stå emot mot ekonomiska motgångar. Man har funnit att det finns ett stark samband mellan 

tillväxt, vinst och soliditet. På grund av detta blev kapitalrationaliseringen hastigt en viktig 

fråga. För att få en översikt över företagets totala kapital är det lättast att använda Dupont 

schema och ISO-diagram. Tillsammans ger de en bra översikt.
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Figur 3. Du-pontschema. (SRF 1992)

Syftet med kapitalrationalisering är att minska uppbundet kapital i tillgångar och med detta 

öka räntabiliteten. Det spelar ingen roll om det är omsättningshastigheten eller vinstgraden 

som ökas. Frågan är hur räntabiliteten kan ökas på billigaste sätt. 

Bundet kapital i tillgångar är enligt artikeln oftast kopplat till varulager. Det är inte ovanligt 

att varulager består 30-40 procent av det totala kapitalet. Därför arbetar logistiker i företaget 

aktivt med att öka omsättningshastigheten. Ökning i lagrets omsättningshastighet ökar vinsten 

på totalt kapital.

Ett sätt att öka effektiviteten i lagret är att minska produkternas ledtider. De långa ledtiderna 

gör att kapitalbindningen ökar. Enligt undersökningen är det inte omöjligt att minska 

ledtiderna upp till 50 %. Ledtiden består mestadels av väntetid. Genom att ändra rutiner och 

produktionsscheman kan ledtiderna minskas. 
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Figur 4. Ledtidens påverkan på kapitalbindningen. (Eriksson, 1985 s. 177)

Det kan vara lätt att övervärdera det riktiga kassaflödet när lagret minskas. Företaget måste ta 

hänsyn till fasta och variabla kostnader. Även skatteregler måste analyseras. Värdet för varje 

såld produkt i en fabrik innehåller råmaterial, arbete, maskiner, byggnader, personal mm.

Logistikutveckling

Logistiken har ändrats genom åren. Nya frågor blir intressanta och bedöms på ett nytt sätt, 

gammal kunskap räcker inte längre för att möta de nya förutsättningarna. Det har fokuserats 

på olika faktorer för att förbättra logistiken under åren. Första delen av 1980-talet börjades det 

att fokuseras på kapitalbindningen i företagen. Orsaken var dels att kapitalkostnaderna ökade 

och dels behovet av att frigöra varukapital för att kunna expandera. Logistiken var ett 

instrument för många företag, speciellt företag med stark tillväxt för att förbättra lönsamheten 

och för att delfinansiera tillväxten.

Det gjordes även större ansträngningar att öka flexibiliteten i företagen från början av 1980-

talet. Med influenser från Japan och Just-in-time-produktion gick utvecklingen i riktning mot 

att producera mot kundorder istället för att producera för att lagerhålla. Kunden kunde få den 

produkt han eller hon ville ha. Detta krävde en större flexibilitet i produktionen likväl som i 

materialförsörjning och distribution.

På 2000-talet ligger fokusen på försörjningskedjor, supply chain management. Trenden 

förstärks med att företag satsar på sin kärnverksamhet. Icke-kärnverksamheter lämnas över till 

konkurrerande företag och dessutom går företag över till att köpa logistik- och 

utvecklingsfunktioner från andra aktörer. I och med detta tvingas företag in i samarbete med 

andra aktörer något som de tidigare inte haft någon erfarenhet av. Det blir då viktigt att förstå 
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nya aspekter av leveransprocesserna och samspelet mellan andra aktörer i 

partnerskapslösningar och strategiska allianser. Det blir också viktigt att förstå företagets 

position i försörjningskedjan ut till kunden och hur denna kan försvaras och stärkas. 

(Björnland, Persson & Virum 2003, s. 34-38)

Kapitalbindning

Alla tillgångar binder kapital. Det finns anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med 

anläggningstillgångar menas sådana tillgångar som är avsedda att användas för stadigvarande 

bruk. Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som hela tiden omsätts. (Mattsson 2002, s. 

156)

Tillsammans utgör det totala kapitalet det som finns på tillgångssidan, aktivsidan, i företags 

balansräkning. Omsättningshastigheten på det totala kapitalet är beroende av hur kapitalet har 

använts inom företaget och vilka investeringar företaget har gjort. Investeringarna gäller inte 

bara anläggningar och maskiner utan omfattar även personal, administration, lager och 

kundfordringar. Hur kapitalet använts speglas bland annat i kapitalbindningen. (Storhagen 

2003, s. 122)

Ett tillverkande företag har många olika lager. Företagets lager kan exempelvis innehålla 

förråd av råmaterial, PIA- tillverkning av halvfabrikat, förråd av köpta komponenter, 

färdigvarulager. (Mattson & Johansson 2003, s. 34)

Lagerkostnad

Produkter i lager binder kapital. Kapital som är bundet i lager skulle som alternativ kunna 

investeras i andra objekt. Lagerkostnaden räknas ut genom att använda den uteblivna 

avkastning av pengarna som mått. När jämförelsen görs tas hänsyn till den risknivå som 

varorna utgör. Den önskade avkastningen av högrisk varor är 25 %, medelrisk varor 18 %,  

och lågrisk varor 10 %, i USA. (Stock & Lambert, 2001, s. 196) 
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Supply chain management

Under 1990-talet etablerades ett nytt begrepp: supply chain management (SCM). Detta 

begrepp omfattar att planera, utveckla, organisera, samordna, styra och kontrollera 

resursflöden i försörjningskedjan. Det är ofta som begreppet logistik används synonymt med 

begreppet supply chain management. (Mattsson 2002, s. 76)

 En vanligt använd definition av logistik är:

”Planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av 

materialflödet från råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare.” (Ericsson & 

Persson, 1981, s. 13)

Men med nedanstående definition av supply chain management kan logistik ses som en 

delmängd:

”Med supply chain management menas planering, utveckling, samordning, 

organisation, styrning och kontroll av intra- och interorganisatoriska processer 

från ett helhetssynsätt och avseende flöden av material, tjänster, information 

och betalningar i försörjningskedjor från ursprunglig råvaruleverantör till 

slutgiltig förbrukare. Det står för samverkan och integration mellan företag 

och dess fokus är den konsumerande slutkunden.” (Mattsson 2002, s. 78)

Det är försörjningskedjan som betraktas som ett studieobjekt och omfattar alla aktörer i 

kedjan men det är att tillfredställa kunden som är det överordnade målet för alla aktiviteter 

som utgör huvudfokus för supply chain management. För att det ska vara praktiskt möjligt att 

studera en försörjningskedja måste den betraktas från ett företagsindividuellt perspektiv. Dels 

för att kedjorna består mestadels av ägarmässigt fristående enheter och att det därför inte finns 

några överordnade beslutsstrukturer. Dessutom byter materialet karaktär och identitet när det 

flödar i kedjorna på sin väg mot slutkunden och därför är det lämpligast att studera de 

näraliggande leverantörerna och kunderna. (Mattsson 2002, s. 78-79)
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Logistisk lönsamhet

Att öka lönsamheten är målet med logistik. Det finns många sätt att definiera lönsamheten i 

ett företag på. Det mest använda måttet är företagets avkastning. Räntabilitet på totalt kapital 

är ett sätt att definiera lönsamheten på. Fördelen med detta mått är att balansräkningens 

aktivsida används istället för passivsidan. Detta innebär att svårigheterna med t.ex. att värdera 

tillgångar, latenta skatteskulder minskas. (Lumsden 1998, s. 223)

Figur 5. Balansräkningsposter. (Lumsden 1998, s. 224)

Det finns tre sätt att förbättra lönsamheten. För det första kan kostnaderna minskas 

(kostnadsrationalisering), för det andra kan intäkterna ökas (intäktsgenerering) och för det 

tredje kan kapitalet bundet i olika former av lager minskas (kapitalrationalisering), ökning av 

kapitalomsättningshastigheten. Det bästa sättet att öka lönsamheten är att använda alla tre 

sätten.

Två sätt att öka kapitalomsättningshastigheten är: att öka omsättningen utan att mer kapital 

används i verksamheten och det andra är att minska det totala kapitalet. Att minska 

lagerhållningen blir ett viktigt mål vid användning av det sista sättet. Lagerminskning i sig 

innebär bara en minskning i det totala kapitalet om frigjort kapital används att minska 

balansomslutningen. Detta kan göras t.ex. genom att återbetala ett lån eller att satsa frigjort 

kapital i någon vinstgivande investering såsom ny tillverkning. (Lumsden 1998, s. 224-225)
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Figur 6. Lönsamhetsdiagram. (Lumsden 1998, s. 225)

Ett företags strategier och dess omgivnings påverkan på 

räntabiliteten på totalt kapital

Mikroekonomi och företagsstrategier är användbara för att förstå hur avkastningen på totalt 

kapital uppför sig över tiden, mellan företag och i olika branscher. Hur räntabiliteten på totalt 

kapital förändras/beter sig skiljer sig mellan olika branscher, t.ex. beroende på deras andel 

fasta kostnader i förhållande till de rörliga. Räntabiliteten på totalt kapital skiljer sig också 

mellan branscher och över tiden då produkterna passerar genom livscykelns alla faser.

Ett företags omgivning och dess strategier som används för att hantera densamma påverkar 

möjligheterna att öka räntabiliteten. I vilken omfattning ett företag är beroende av kapaciteten 

eller konkurrensrestriktioner, kan t.ex. bestämma om företaget kan jaga en högre räntabilitet 

genom att öka vinstmarginalen med produktdifferenteringsstrategin eller genom att öka 

kapitalomsättningshastigheten med kostnadsledarstrategin.

I Selling och Stickneys studie av 22 branscher mellan åren 1977-1986 undersöktes 

räntabiliteten på totalt kapital, vinstmarginalen och tillgångarnas omsättningshastighet. Denna 

indikerar att branscher med betydlig andel fasta kostnader i förhållande till rörliga och med 

höga inträdesbarriärer tenderar att ha de lägsta kapitalomsättningshastigheterna och de högsta 

vinstmarginalerna. Medan branscher med låg kapitalintensitet och liknande varor tenderar att 

ha de högsta omsättningshastigheterna och de lägsta vinstmarginalerna. (Selling & Stickney, 

1989 s. 43)
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Kapitalbehovet i olika typer av företag

Beroende bl.a. på bransch och produkttyp varierar kapitalbehovet för företag, exempelvis för 

företag i tung processindustri, lätt verkstadsindustri och grossistföretag. När det gäller 

kapitalets omsättningshastighet definierad som kvoten mellan årsomsättningen och total 

kapitalbindning blir det för tung industri att anläggningstillgångarna blir stora och 

övervägande och medverkar till en låg kapitalomsättningshastighet vanligen ca 1. I lättare 

industri är omsättningstillgångarna istället större. Kapitalomsättningshastigheten ligger 

vanligen vid ca 2 inom exempelvis mekanisk verkstadsindustri. I handelsföretag ligger 

vanligen kapitalomsättningshastigheten på ca 3,5-4,5 och olika typer av varulager svarar ofta 

för upp till 2/3 av företagets totala kapitalbindning.

Möjligheterna att med kapitalrationalisering snabbt minska kapitalbindningen i 

anläggningstillgångarna är mindre än att snabbt minska kapitalbindningen i 

omsättningstillgångarna. Om exempelvis färdigvarulagret minskas så friställs yta i en 

anläggningstillgång i form av lagerbyggnad. Alternativ användning till lagerytan är svårare att 

snabbt ändra på. Därmed är kapitalbindningen i anläggningstillgången oförändrad. (SRF, 

1992 s. 31-32)

Nyckeltal

Med hjälp av nyckeltal kan ett företag jämföras med andra företag. Företaget kan historiskt 

även jämföras med sig själv. När företaget jämförs med andra företag behöver de inte vara 

lika stora och inte ens vara verksamma i samma bransch.

Lönsamhet i relation till kapital

För att analysera hur lönsamt ett företag är i förhållande till kapitalet ställer analytikern ett 

resultatmått i förhållande till något slags kapital. Att använda genomsnittligt totalt kapital vid 

beräkning av räntabiliteten är för att jämföra med samma period. Den ena delen av 

räntabiliteten kommer från resultaträkningen och den andra kommer från balansräkningen. 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen en viss dag och resultaträkningen omfattar 

vanligtvis ett år. Genom att ta genomsnittligt totalt kapital används samma period vid 
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beräkningen. (Hansson 2006, s. 118-119). I denna studie kommer genomsnittligt justerat totalt 

kapital att användas. Denna beräknas enligt:

2

december31kapitalotalt Justerat tjanuari1kapitalotalt Justerat t
kapitalt ligt totalGenomsnitt




Räntabilitet på totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital är ett lönsamhetsmått. Det används för att bedöma om företagets 

verksamhet ger en godtagbar avkastning på de tillgångar som företaget förfogar över. Måttet 

säger ingenting om hur tillgångarna har finansierats. Detta gör att det är lämpligt som ett 

effektivitetsmått för jämförelse mellan olika år, mellan företag i samma bransch och mellan 

företag i olika branscher. (Hansson 2006, s. 119-120)

kapitalotalt justerat tligt genomsnitt

intäkterafinansielljusteradeultat rörelseresJusterat 
(%)kapital, totalt pået Räntabilit




eller

Räntabilitet på totalt kapital = Vinstprocent * tillgångarnas omsättningshastighet

Tillgångarnas omsättningshastighet

Måttet tillgångarnas omsättningshastighet indikerar om företaget binder (onödigt) stora 

tillgångar i förhållande till verksamhetens omfattning. (Hansson 2006, s. 121)

kapitalotalt justerat tligt genomsnitt

tningNettoomsät
(ggr)shastighetomsättningnasTillgångar 

Tillgångarnas omsättningshastighet kan ökas genom att öka nettoomsättningen och/eller 

genom att minska kapitalbindningen i t.ex. lager och kundfordringar. (Hansson 2006, s. 121)

Vinstprocenten

Detta lönsamhetsmått visar hur mycket av nettoomsättningen som finns kvar för att finansiera 

verksamheten, dvs. hur mycket som finns kvar för att betala räntekostnader och redovisa en 

godtagbar vinst för ägarna.
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tningNettoomsät

intäkterafinansielljusteradeultat rörelseresjusterat 
(%)nt Vinstproce




Vinstprocenten kan ökas antingen genom att öka omsättningen, med att öka volymen 

och/eller, eller höja försäljningspriset genom lägre rörelsekostnader. (Hansson 2006, s. 113)
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Empiri

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat. Alla värdena är hämtade ur företagens 

årsredovisningar. Se bilaga 2.

Jämförelse tillgångarnas omsättningshastighet och år

Diagrammet nedan visar differensen på tillgångarnas omsättningshastighet på 1980-talet. 

Formel till diagrammen:

kapitalotalt justerat tligt genomsnitt

tningNettoomsät
(ggr)shastighetomsättningnasTillgångar 

Tillgångarnas genomsnittliga omsättningshastighet 
per år på 1980-talet.
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Diagram 1. Tillgångarnas genomsnittliga omsättningshastighet på 1980-talet.
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Diagrammet nedan visar differensen på tillgångarnas omsättningshastighet på 2000-talet. 

Tillgångarnas genomsnittliga omsättningshastighet per 
år på 2000-talet.
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Diagram 2. Tillgångarnas genomsnittliga omsättningshastighet på 2000-talet.

Jämförelse vinstprocent och år

Diagrammet nedan visar vinstprocentens variation på 1980-talet. 

Formel till diagrammen.

tningNettoomsät

intäkterafinansielljusteradeultat rörelseresjusterat 
(%)nt Vinstproce




Genomsnittlig vinstprocent per år på 1980-talet.
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Diagram 3. Genomsnittlig vinstprocent på 1980-talet.



19

Diagrammet nedan visar vinstprocentens variation på 2000-talet.

Genomsnittlig vinstprocent per år på 2000-talet.
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Diagram 4. Genomsnittlig vinstprocent på 2000-talet.

Tillgångarnas omsättningshastighet och vinstprocent

Diagrammet nedan visar tillgångarnas omsättningshastighet och vinstprocent i genomsnitt för 

alla år och för alla företag i undersökningen. 
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Diagram 5. Omsättningshastighet och vinstprocent.
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Räntabilitet på totalt kapital

Diagrammet nedan visar hur räntabiliteten på totalt kapital varierar på 1980-talet. 

Formel till diagrammen:

kapitalotalt justerat tligt genomsnitt

intäkterafinansielljusteradeultat rörelseresJusterat 
(%)kapital, totalt pået Räntabilit




Genomsnittlig räntabilitet på totalt kapital på 1980-talet
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Diagram 6. Genomsnittlig räntabilitet på totalt kapital på 1980-talet.

Diagrammet nedan visar hur räntabiliteten på totalt kapital varierar på 2000-talet.

Genomsnittlig räntabilitet på totalt kapital på 2000-talet
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Diagram 7. Genomsnittlig räntabilitet på totalt kapital på 2000-talet.
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Lager genom totala tillgångar

Diagrammet nedan visar hur lager genom totala tillgångar varierar på 1980-talet.

Genomsnitt av lager genom totala tillgångar per år på 
1980-talet
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Diagram 8. Genomsnittet av lager genom totala tillgångar på 1980-talet.

Diagrammet nedan visar hur lager genom totala tillgångar varierar på 2000-talet.

Genomsnitt av lager genom totala tillgångar per år på 
2000-talet
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Diagram 9. Genomsnittet av lager genom totala tillgångar på 2000-talet.
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Lager genom omsättningen

Diagrammet nedan visar hur lager genom omsättning varierar på 1980-talet.

Genomsnitt av lager genom omsättning per år på 1980-talet
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Diagram 10. Lager/omsättning per år på 1980-talet.

Diagrammet nedan visar hur lager genom omsättning varierar på 2000-talet.

Genomsnitt av lager genom omsättning per år på 2000-talet

18% 17%
19% 18%

17% 17% 17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

År

L
ag

er
/o

m
sä

tt
n

in
g

Diagram 11. Lager/omsättning per år på 2000-talet.
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Analys

Hypotesprövning av tillgångarnas omsättningshastighet

Var tillgångarnas omsättningshastighet högre på 1980-talet jämfört med 2000-talet? 118 

observationer gjordes på vardera 1980- och 2000-talet. Ett ensidigt test utfördes. Nedan visas 

de uträknade värdena på standardavvikelsen och medelvärdet på respektive 1980-talet och 

2000-talet.

Medelvärde Standardavvikelse

1980-talet 1,06 11,73

2000-talet 1,01 11,28

Hypoteserna:

0: 210  H

0: 211  H

H0 anger att det inte finns någon signifikant skillnad mellan medelvärdena. H1 anger att 

medelvärdet för 1980-talet är signifikant större än medelvärdet för 2000-talet. 

04,0obsz

zobs är det observerade z värdet.

%5

 =signifikansnivå som här är 5 %.

64,1z

Z är det kritiska värdet som är hämtad ur z-tabell med signifikansnivån 5 %.

Slutsats:

H0 accepteras, eftersom det observerade z värdet är lägre än det kritiska värdet. Det finns 

ingen signifikant skillnad på tillgångarnas omsättningshastighet på 1980- och 2000-talet.

Hypotesprövning av räntabiliteten på totalt kapital

Var räntabiliteten på totalt kapital högre på 1980-talet jämfört med 2000-talet? 118 

observationer gjordes på vardera 1980- och 2000-talet. Ett ensidigt test utfördes. Nedan visas 

de uträknade värdena på standardavvikelsen och medelvärdet på respektive 1980-talet och 

2000-talet.



24

Medelvärde Standardavvikelse

1980-talet 12,2 % 1,53

2000-talet 12,1 % 1,42

Hypoteserna:

0: 210  H

0: 211  H

H0 anger att det inte finns någon signifikant skillnad mellan medelvärdena. H1 anger att 

medelvärdet för 1980-talet är signifikant större än medelvärdet för 2000-talet. 

0067,0obsz

zobs är det observerade z värdet.

%5

 =signifikansnivå som här är 5 %.

64,1z

Z är det kritiska värdet som är hämtad ur z-tabell med signifikansnivån 5 %.

Slutsats:

H0 accepteras, eftersom det observerade z värdet är lägre än det kritiska värdet. Det finns 

ingen signifikant skillnad på räntabiliteten på totalt kapital på 1980- och 2000-talet.

Tillgångarnas omsättningshastighet

Undersökningen visade inte på någon signifikant skillnad beträffande tillgångarnas 

omsättningshastighet på 1980- och 2000-talet. Därmed var det inte heller någon skillnad på 

kapitalbindningen. 

Enligt teorin om kapitalbehov i olika branscher så ligger kapitalomsättningshastigheten på ca 

1 för tung industri och ca 2 för lättare industri och det är lättare att minska kapitalbindningen i 

omsättningstillgångar än i anläggningstillgångar. I empirin så ligger omsättningshastigheten 

på företagen runt 1 gång.

En orsak till att det inte är någon skillnad i kapitalbindning på 1980- och 2000-talet kan vara 

att 2000-talets fokusering på supply chain management, då hela kedjan optimeras, tar ut 

effekten av fokuseringen på kapitalbindningen på 1980-talet. 
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Undersökningen som Selling och Stickney gjorde visade på att branscher med betydlig andel 

fasta kostnader i förhållande till rörliga och med höga inträdesbarriärer tenderar att ha de 

lägsta kapitalomsättningshastigheterna. Tillverkningsbranschen har låg omsättningshastighet 

på tillgångarna och den har också stor andel fasta kostnader i förhållande till rörliga. Så detta 

betyder att tillverkningsbranschen inte har så stora möjligheter att öka omsättningshastigheten 

så mycket. Svårigheter kan det då bli att visa på en skillnad.

Vinstprocenten 

I undersökningen visade sig skillnaden på vinstprocenten vara obetydlig mellan 1980- och 

2000-talet. En orsak till detta kan vara att företag i tillverkningsbranschen inte kan öka 

vinstmarginalen med en produktdifferentierings strategi på grund av konkurrensen i 

branschen. Detta i enlighet med Selling och Stickneys studie.

Räntabilitet på totalt kapital

Undersökningen visar att det inte var någon signifikant skillnad på räntabiliteten på totalt 

kapital mellan 1980- och 2000-talet. Eftersom räntabiliteten på totalt kapital beror på 

tillgångarnas omsättningshastighet och vinstprocenten, beror utebliven skillnad på dessa 

variabler. Enligt teorin så finns det tre sätt att förbättra lönsamheten. För det första kan 

kostnaderna minskas (kostnadsrationalisering), för det andra kan intäkterna ökas 

(intäktsgenerering) och för det tredje kan kapitalet bundet i olika former av lager minskas 

(kapitalrationalisering), ökning av kapitalomsättningshastigheten. Det bästa sättet att öka 

lönsamheten är att använda alla tre sätten. I undersökningen har det inte framkommit någon 

ökning på kapitalomsättningshastigheten. 

Lager genom totala tillgångar

1980 var lager genom totala tillgångar 35 % och hade sjunkit till 23 % år 1986 dvs. med 12 

procentenheter. På 2000-talet har denna legat kring 18 – 19 procent.  Enligt teorin är det 

lättast att snabbt minska kapitalbindningen i omsättningstillgångarna. Lagret är en stor och 

viktig del i omsättningstillgångarna. Empirin visar att lagret i förhållande till totala tillgångar 

har minskat på 1980-talet och legat stilla på 2000-talet. Detta tyder på att det var 
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kapitalbindningen i lager som det fokuserades på under 1980-talet. Även Erikssons artikel har 

kommit till samma slutsats om varulager.

Lager genom omsättningen

På 2000-talet har lager genom omsättning legat på runt 18 % medan 1980-talet har den sjunkit

från 31 % 1981 till 22 % 1986 i Sverige. Detta stödjer teorin att företagen började fokusera 

mer på kapitalbindningen på 1980-talet. I kapitalrationaliseringsteorin är en faktor till att 

fokuseringen riktades på kapitalrationalisering, att lager genom omsättning låg på en mycket 

högre nivå än i USA, Tyskland och Japan. Empirin visar på en minskning i Sverige och detta 

kan tyda på att teorin stämmer med empirin.
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Slutsatser

Utifrån undersökningen av tillgångarnas omsättningshastighet kan slutsatsen dras att 

kapitalbindningen inte var lägre på 1980-talet när det fokuserades på denna än den är nu på 

2000-talet. Det visade sig att det inte fanns någon signifikant skillnad på kapitalbindningen på 

1980- och 2000-talet.

Då räntabiliteten på totalt kapital undersöktes visade det sig att den inte var högre på 1980-

talet än den har varit under de senaste 8 åren. Slutsatsen har dragits att lönsamheten inte har 

varit bättre på 1980-talet. Undersökningen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

på lönsamheten på 1980- och 2000-talet.
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Avslutande diskussion

I detta avsnitt diskuteras egna reflektioner, metod kritik och förslag på vidare forskning.

Egna reflektioner

Varje tillverkande företag har lager och kommer att ha lager. Som författarna märkt så har 

företagen minskat på lagrena på 1980-talet i förhållande till totala tillgångar, för att sedan, på 

2000-talet ha dessa på en lite lägre nivå. Kapitalrationalisering var viktigt på 1980-talet 

medan hela försörjningskedjan var i fokus på 2000-talet. Det är kunden som är viktigast för 

företagen på 2000-talet. Utan kunder som efterfrågar företagets produkter kommer inte 

företaget att överleva. Den växande konkurrensen på marknaden på grund av globalisering har 

gjort att företag har blivit mer effektiva för att överleva. 

Ämnet kan även vara intressant ur miljösynpunkt, då miljön har blivit en central fråga under 

de senaste åren. Det är ju viktigt att resurserna används så effektivt som möjligt och att 

avfallet och spill reduceras. Lagar och regler som stiftas på grund av miljöskäl i framtiden 

kommer att påverka företagen.

I undersökningen har det framkommit att tillverkande företag från 1980-talet och vidare aktivt 

har sänkt sin kapitalbindning i lager men kvarhållit räntabiliteten på totalt kapital. Detta tack

vare den ökade förståelsen för logistiken. Det går heller inte att förneka att företag ständigt 

har ökat sitt samarbete med råvaruleverantörer, grossister, detaljister och kunder. På så sätt 

har det skapats flödeskedjor som arbetar som ett enda stort företag.

Metodkritik

Störningar i form av befolkningstillväxt, konjunkturläge, lagar mm. Dessa har inte justerats 

och kan då medföra en viss påverkan på resultatet. Nackdelen med Surveyundersökningen är 

att den saknar djuphet som en fallstudie eller som en kvalitativ studie har.
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Förslag till vidare forskning

Ett förslag på vidare forskning är att flera företag undersöks och att flera branscher för att se 

om det är någon skillnad på kapitalbindningen i olika branscher.
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