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Sammanfattning  
 
Titel:  Rörelsekapitalets påverkan på företags lönsamhet 

 - En empirisk studie av sambandet mellan Cash Conversion Cycle och ROA i Sverige 
 
Författare:  Kevin Cheraghi och Erik Fredrikson 
 
Handledare:  Maria Smolander 
 
Ämne:  Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom finansiering 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att studera om förändringar i arbetet med rörelsekapital 

hade ett samband med lönsamheten i företag. Som mått på rörelsekapital används Cash 
Conversion Cycle och som mått på lönsamhet används ROA.  

 
Teoretiskt  
perspektiv:  Den teoretiska referensramen består av teorier om Working Capital Management, Cash 

Conversion Cycle, Lean, Supply Chain Management och Supply Chain Finance. 
 
Metod:  I denna uppsats används en kvantitativ metod där sekundärdata samlas in från 

årsredovisningar för 2005 och 2013. Denna data ligger till grund för fyra 
korrelationsanalyser. Den beroende variabeln i korrelationsanalyserna är ROA och de 
fyra oberoende variablerna är Cash Conversion Cycle, dagar i lager, dagar som 
kundfordring och dagar som leverantörsskuld. Urvalet i denna studie består av svenska 
aktiebolag inom branschen tillverkning och industri med fler än 50 anställda. 

 
Empiri:  Empirin består av fyra tabeller som presenterar de beräkningar som gjorts. 
 
Slutsats:  Sambandet mellan förändring i Cash Conversion Cycle och förändring i ROA blev 

väldigt svagt positivt men inte signifikant. Alla förändringar i dagar i lager, dagar som 
kundfordring och dagar som leverantörsskuld visade svaga negativa samband till ROA 
och var signifikanta.  

 
Nyckelord:  Cash Conversion Cycle, ROA, rörelsekapital, lönsamhet, korrelation, dagar i lager, 

dagar som kundfordring, dagar som leverantörsskuld 
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Abstract 
 
Title:  The impact of working capital on firms profitability 

- An empirical study of the correlation between Cash Conversion Cycle and ROA in 
Sweden 

 
Authors:  Kevin Cheraghi and Erik Fredrikson 
 
Mentor:  Maria Smolander 
 
Subject:  Business Economics - Bachelor Thesis in Finance 
 
Purpose:  The purpose of this essay is to study if changes in working capital has a correlation with 

profitability in companies. Cash Conversion Cycle is used as a metric of working capital 
and ROA is used as a metric of profitability. 

 
Theoretical  
Framework:  The theoretical framework in this study compiles theories of Working Capital 

Management, Cash Conversion Cycle, Lean, Supply Chain Management and Supply 
Chain Finance. 

 
Methodology: In this essay, a quantitative method is used and secondary data is collected from annual 

reports for 2005 and 2013. This data is the basis of four correlation analyses. The 
dependent variable in the correlation analyses are ROA and the four independent 
variables are Cash Conversion Cycle , days in inventory , days as accounts receivable 
and days as accounts payable .The sample in this study consist of Swedish limited 
companies with over 50 employees in the manufacturing industry. 

 
Result:  The empirical findings in this thesis consist of four tables which present the estimates 

made.  
 
Conclusion:  The correlation between the change in Cash Conversion Cycle and the change in ROA 

was slightly positive but not significant. All the changes in days in inventory, days as 
accounts receivable and days as accounts payable all showed a negative correlation to 
ROA and were all significant. 

 
Key words:  Cash Conversion Cycle, ROA, working capital, profitability, correlation, days in 

inventory, days as accounts receivable, days as accounts payable 
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1 Introduktion 
 
Introduktionskapitlet inleds med bakgrunden, där vikten av lönsamhet för företag diskuteras. 
Fortsättningsvis behandlas problemdiskussionen kring rörelsekapital och Cash Conversion 
Cycle. Kapitlet fortsätter med problemformulering, undersökningsfrågor och syfte för att sedan 
avslutas med avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Företagen har betytt väldigt mycket för Sverige, i synnerhet storföretagen. De har bidragit mycket till 
landet genom att skapa en tillväxt. Materiellt kapital och avancerad teknologi har till stor del 
koncentrerats till de större svenska företagen. På sikt har detta medfört att svenska företag blivit väldigt 
framgångsrika, då de lyckats skapa en stabil tillväxt (Jakobsson 1999). 
 
Lönsamhet är avgörande för företagets produktions- och investeringsbeslut (Konjunkturinstitutet 2012). 
Ett företags lönsamhet mäts alltid efter avkastningsgraden. Det betyder att resultatet mäts efter vilken 
avkastning ägarna får på det kapital, som satsats i företaget (Storhagen 2011, s. 37). 
 
För att öka sin lönsamhet kan ett företag gå tre olika vägar. Dessa är att öka intäkterna, minska 
kostnaderna eller minska kapitalet (Lumsden 2012, s. 259). När företagets lönsamhet mäts som 
avkastning blir kapital ett problem eftersom stort kapital leder till lägre avkastning. Att minska 
rörelsekapitalet i företaget blir därför en viktig åtgärd för att öka avkastningen (Storhagen 2011, s. 37). 
En minskning av rörelsekapitalet borde därför vara positiv men denna minskning kan även medföra 
problem. Rörelsekapitalet består av två delar, det materiella (främst lager) och det finansiella (främst 
kundfordringar). Genom att ha stora lager kan ett företag ha en hög kundservice och genom långa 
kredittider får kunderna en generös finansiering. Båda dessa åtgärder leder till mer försäljning och ökade 
intäkter. Ett företag som har lågt rörelsekapital i form av litet lager och små kundfordringar kan riskera 
bristkostnader. Bristkostnaderna kan vara att likvida medel tar slut eller att lagret tar slut. Kostnaderna 
blir antingen direkta genom inköp av produkter till högre marginalkostnader eller indirekta genom 
kostnaden för att låna likvida medel, förlorad försäljning, störningar i produktion eller dålig goodwill 
(Hillier Ross Westerfield Jaffe & Jordan 2013, s. 722). Det finns många skäl för företag att arbeta med 
att minska sina lager och därmed kunna öka sin lönsamhet. Görs det inte på rätt sätt kan det emellertid få 
stora konsekvenser i form av ökade kostnader och försämrad leveransservice (Mattsson 2003). 
 
Logistiken hanterar de tre delar inom företagsekonomin som ger högre avkastning, d.v.s. intäkter, 
kostnader och kapital. Den stora potentialen i logistik ligger i att lyckas kombinera dessa delar genom 
att t.ex. minska kapitalbindningen och samtidigt minska kostnaderna. Logistik handlar om att skapa 
flödeseffektivitet inom och mellan organisationer. Flödeseffektiviteten gäller informationsflöden, 
materiella flöden och finansiella flöden (Storhagen 2011, s. 20-38). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Traditionellt har långsiktig finansiering såsom kapitalstruktur, investeringar, utdelning och 
företagsvärdering studerats inom företagsfinansiering. Mycket mindre fokus har funnits på faktorer av 
avgörande betydelse för rörelsekapitalet (Baños-Caballero García-Teruel & Martínez-Solano 2010). 
Efter finanskrisen på 1990-talet har många finansiella institutioner en mer restriktiv policy för 
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kreditgivning vilket leder till att företag måste vara mer aktsamma med hur de hanterar sitt 
rörelsekapital (Chiou Cheng & Wu 2006). Den ekonomiska nedgången 2007-2008 förnyade företagens 
fokus på rörelsekapitalet (Enqvist Graham & Nikkinen 2014). 
 
 
Många företag har stora summor i sitt rörelsekapital, både som likvida medel och som kortfristiga 
skulder. Man kan förvänta sig att arbetet med rörelsekapital får stor påverkan på ett företags lönsamhet. 
Därigenom borde arbetet med rörelsekapital vara väldigt viktigt för företagen. Företagen kan genom att 
minska lagerhållning och kundfordringar till ett rimligt minimum, öka avkastningen gentemot 
aktieägarna (Deloof 2003).  
 
Ett aktivt arbete med rörelsekapitalet kan vara ett sätt för många företag med begränsad ekonomi att 
minska sina begränsningar (Ding Guariglia & Knight 2013). Effektiv hantering av rörelsekapital syftar 
till att undvika risken att inte kunna möta kortsiktiga skyldigheter och samtidigt binda så lite 
rörelsekapital som möjligt (Eljelly 2004). Företag bör sträva efter att optimera sitt rörelsekapital genom 
att betala räkningar så sent som möjligt, omsätta lager så snabbt som möjligt och kräva betalning av 
kundfordringar så snabbt som möjligt. Den optimala nivån kan dock variera beroende på 
förutsättningarna i branschen. Under en ekonomisk nedgång påverkar effektivt rörelsekapital 
avkastningen ännu mer än i bättre tider (Enqvist Graham & Nikkinen 2014). 
 
Under de senaste åren har “Cash Conversion Cycle” (hädanefter nämnt som CCC, förklaras ingående på 
sidan 17) vuxit fram som ett alltmer populärt verktyg för att analysera ett företags hantering av 
rörelsekapital. Det har medfört att allt fler forskare börjat fokusera på CCC som förutsägelse för ett 
företags resultat (Ebben & Johnson 2014). Arbetet med rörelsekapital i samband med CCC är en ny 
färdighet som dels kräver en kunnig ledning, men också att det finns möjligheter att fatta beslut. I varje 
företag bör man därför anställa en ansvarig som sköter arbetet med rörelsekapitalet (Bolek Kacprzyk & 
Wolski 2012). Företagens ledningar bör vara angelägna om sitt rörelsekapital. Kostnaderna för att inte 
ligga på optimal nivå kan bli stora (Baños-Caballero García-Teruel & Martínez-Solano 2014). För att 
effektivt kunna hantera CCC, bör ledningen förstå hur CCC förändrats över tiden (Farris & Hutchinson 
2003). 
 
Företag som går i konkurs gör det främst av två anledningar. Antingen på grund av brist på likvida 
medel eller på grund av överskuldsättning vilket betyder att företaget har mer skulder än tillgångar 
(Uhrig-Homburg 2005). 
 
Hanteringen av rörelsekapital kan ge både direkta och indirekta effekter för ett företags lönsamhet och 
risk och därmed även för företagets värde. Med en optimal nivå på CCC kan ett företag öka sitt värde. 
Stora lager och generösa kredittider kan öka försäljning och minska risken för tomma lager. Detta 
innebär även bindning av mycket kapital vilket är kostsamt för företaget (Muscettola 2014). Strategier 
som innebär att fördröja sina betalningar kan ge kortsiktiga positiva effekter men på lång sikt kommer 
det att påverka affärsrelationer negativt och därmed även bli en kostnad. Likviditet är och kommer 
sannolikt att fortsätta vara dyrt. Företag borde därför genom seriösa planer och professionell kontroll 
förbättra de delar i företaget som påverkar CCC för att öka sin lönsamhet (Perković, 2012). Effektivt 
arbete med rörelsekapital är en viktig komponent för att skapa värde för aktieägarna. Rörelsekapitalet 
påverkar både likviditeten och lönsamheten i företag. Beslut som fattas för att maximera lönsamheten 
tenderar att samtidigt försämra likviditeten, medan beslut avsedda att förbättra likviditeten brukar 
försämra lönsamheten. Generösa försäljningsvillkor kan leda till bättre försäljning och därigenom kan 
längre CCC även ge en högre lönsamhet (Shin & Soenen 1998). 
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Företag som ligger i framkant rörande “Supply Chain Management” (hädanefter nämnt som SCM) 
utklassar sina genomsnittliga konkurrenter gällande leveransprestanda, de har en betydligt kortare CCC 
och deras lager är mycket mindre (Farris & Hutchinson 2002). Det förekommer ofta likvida 
begränsningar när företag inom en Supply Chain gör affärer med inköp och försäljningar. Traditionellt 
brukar leverantören tillåta en villkorlig försening i betalningen som en kredit för återförsäljaren och 
ingen ränta tillkommer under den perioden. Detta kan mildra återförsäljarens brist på pengar till en viss 
del, men om leverantörer inte besitter tillräckligt med kompetens inom finansiering, kan det resultera i 
ett flertal problem. Dessa problem kan vara att verksamheten drabbas av hög risk och att vinsten blir 
låg.  Banker som fungerar som “ledare” inom branschen kan hjälpa till att få bukt med dessa problem 
(Yang 2013). 
 
Supply Chain Finance (hädanefter nämnt som SCF) syftar inte enbart till att kortsiktigt hjälpa ett företag 
ur likviditetsproblem. SCF hjälper även till att minska den långsiktiga ekonomiska bördan i “Supply 
Chain”, exempelvis genom den totala mängden nödvändig likviditet i Supply Chain (Wuttke Blome 
Foerstl & Henke 2013). Supply Chains är oftast så tätt kopplade att dominoeffekten av ett dåligt arbete 
med rörelsekapital kan leda till ekonomiska problem för en av leverantörerna, och i värsta fall även 
konkurs. Därför bör varje beslut som tas inom arbetet med rörelsekapital ta hänsyn till samtliga företag 
som är verksamma inom samma Supply Chain (Grosse-Ruyken Wagner & Jönke 2011). 
 
Tillverkande firmor befinner sig ofta i mitten på Supply Chains vilket gör att de påverkas tydligt av både 
leverantörer och kunder (Swaminathan Smith & Sadeh 1998). Möjligheten att påverka lager, 
kundfordringar och leverantörsskulder är ofta stora i tillverkande företag (Capkun Hameri & Weiss 
2009). 
 
Beslut gällande rörelsekapital är viktiga för alla företag. Det går att ha en optimal styrning av sitt 
rörelsekapital genom avvägningar mellan lönsamhet och likviditet (Sharma & Kumar 2011). En kort 
CCC är förknippad med hög alternativkostnad medan en lång CCC är förknippad med höga redovisade 
kostnader. Detta innebär att en avvikelse från den optimala CCC nivån minskar företagets lönsamhet 
(Yazdanfar & Öhman 2014). 
 

1.2.1 Problemformulering 
 
Ett effektivt arbete med rörelsekapital kan hjälpa ett företag, men ett ineffektivt arbete kan leda till 
konkurser. Problemet är om förändringar i rörelsekapitalet förbättrar eller försämrar lönsamheten i 
företag. 
 

1.2.2 Undersökningsfrågor 
 

• Finns det ett samband mellan företags förändringar över tid i CCC och avkastningen över samma 
tid i företaget? 

 
• Finns det ett samband mellan förändringar i de olika delarna av CCC (kundfordringar, 

leverantörsskulder och lager) och förändring i avkastning? 
 

• Vilken del av CCC (kundfordringar, leverantörsskulder och lager) har genomgått störst 
förändring de senaste åren?  
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1.3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att studera om förändringar i arbetet med rörelsekapital har ett samband 
med lönsamheten i företag. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Denna studie kommer att avgränsas till att undersöka svenska aktiebolag inom branschen tillverkning 
och industri. Det är relevant att avgränsa sig till Sverige eftersom svensk företagsmiljö skiljer sig från 
många andra länder. Svensk ekonomi kan beskrivas som en exportorienterad ekonomi (Yazdanfar & 
Öhman 2014). Arbetet med rörelsekapital skiljer sig mycket beroende på bransch (Aregbeyen 2013) och 
därför studerar vi endast en bransch.  
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2 Metod 
 
Kapitlet inleds med val av metod, där det bl.a. framgår att en kvantitativ ansats har använts för 
att studera sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet i företag. Fyra 
korrelationsberäkningar har genomförts för att undersöka sambandet, där sekundärdata 
samlats in från årsredovisningar.  Fortsättningsvis beskrivs urvalet där, efter bortfall, 1286 
aktiebolag undersöks. Vidare beskrivs vilka variabler som undersökts, hur data bearbetats samt 
vilket signifikanstest som valts. Avslutningsvis diskuteras validiteten och reliabiliteten samt 
kritik mot metoden. 
 

2.1 Val av metod 
 
Varje problem som är forskningsbart brukar traditionellt belysas från två perspektiv: kvantitativt och 
kvalitativt (Olsson & Sörensen 2011). Kvantitativ data kan vara i form av exempelvis siffror, medan 
kvalitativ data går in mer på djupet hos det som undersöks (Jacobsen 2002). 
 
I kvalitativa metoder samlas data in med hjälp av exempelvis intervjuer och innehållet analyseras. I 
kvantitativ metod samlas data in från ett större antal respondenter, exempelvis genom enkäter (Jacobsen 
2002). 
 
Vid en kvantitativ metod har forskaren ett utifrånperspektiv. Med detta menas att det finns ett jag-ni-
förhållande mellan forskare och respondent. Uppgiften är att så långt som möjligt hålla subjektiviteten 
under kontroll, eftersom undersökningen skall kunna upprepas. Vid en kvalitativ metod har forskaren 
istället ett inifrånperspektiv. Det innebär att ett det finns ett jag-du-förhållande mellan forskare och 
respondent (Olsson & Sörensen 2011). 
 
I denna uppsats har en kvantitativ metod valts. Metoden har valts dels därför att det är lätt att bearbeta 
materialet, dels för att avgränsningen blir lättare med tanke på start och slutpunkt. Om en stor mängd 
data ska undersökas blir det dessutom möjligt att generalisera med en kvantitativ metod. Med en 
kvantitativ ansats kan man undersöka samband vilket är avsikten i denna uppsats (Jacobsen 2002). 
Genom att identifiera och studera förhållandet mellan variabler kan man tillhandahålla information om 
metoder för att öka företags lönsamhet (Lind Marchal Wathen 2013 s. 462). 
 
En kvalitativ metod hade kunnat ge en djupare förståelse för arbetet med rörelsekapital och kanske 
besvarat varför samband existerar eller inte. Problemet är att det hade besvarat varför och inte ifall 
samband existerar. 
 

2.2 Insamling av data 
 
För att besvara undersökningsfrågorna samlades sekundärdata från årsredovisningar in. Inga egna 
observationer har tillförts undersökningen eftersom all användbar data finns tillgänglig. Data ifrån 
årsredovisningarna hämtades från Retriever AB som har en databas med historiska årsredovisningar från 
svenska företag. Åren som har använts är 2005 och 2013.  
 
Den data som har hämtats är: 
Försäljningskostnader 
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Förändring av lager 
Handelsvaror 
Kostnad sålda varor 
Kundfordringar 
Leverantörsskulder 
Omsättning 
Personalkostnader 
Råvaror & förnödenheter 
Rörelseresultat 
Summa varulager 
Totala tillgångar 
Övriga externa kostnader 
 

2.3 Urval 
 
Svenska aktiebolag inom branschen tillverkning och industri med fler än 50 anställda studerades, vilket 
innebär att små företag enligt Europakommissionens definition eliminerades (Commission 
Recommendation (EC) 2003/361/EC, EU L 124, 20.05.2003, p. 36). Dessa undersöktes eftersom 
Sverige har påverkats mycket av större företag (Jakobsson 1999) och SME:s har tidigare studerats i 
Sverige av Yazdanfar & Öhman (2014). Vi har valt att undersöka företag inom branschen tillverkning 
och industri. För att studera förändring valde vi att hämta data ifrån 2005 och 2013. Anledningen till 
valet av 2013 och inte 2014 som sista år är att många företag inte gjort sin årsredovisning för 2014 och 
då hade bortfallet blivit för stort. Den ekonomiska nedgången 2007-2008 gjorde att företagen förnyade 
sitt fokus på arbetet med rörelsekapital (Enqvist Graham & Nikkinen 2014). Vi ville undersöka hur det 
såg ut 2-3 år innan finanskrisen och därför valdes 2005 som startår för undersökningen av förändringar.  
 
Det totala antalet blev 1 545 st. aktiebolag, dock uppkom ett bortfall av 259 företag. Data hämtades ifrån 
Retriever Business den 24 april 2015. 
 

2.3.1 Bortfall 
 
Företag som av olika anledningar saknade komplett data plockades bort vilket skapade ett bortfall. 
Företag plockades bort av fyra olika anledningar: 

1. Företag som saknade all data. I denna kategori föll 13 företag bort. 
2. Företag som saknade data ifrån 2005 vilket kan ha förklaringar t.ex. at företaget startade efter 

2005, introducerades som aktiebolag efter 2005 eller brister i databasen. I denna kategori föll 
203 företag bort. 

3. Företag som saknade data ifrån 2013, vilket även det kan ha flera förklaringar t.ex. konkurs, att 
företaget inte är aktiebolag längre eller brister i databasen. I denna kategori föll 24 företag bort. 

4. Företag som hade bristfällig data vilket gör att det inte gick att beräkna de variabler som 
behövdes i undersökningen. Anledningen till detta kan vara bristfällig rapportering från företaget 
eller brister i databasen. I denna kategori föll 19 företag bort. 

 
Efter bortfallet återstod 1286 företag som har använts i undersökningen. 
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2.4 Variabler 
 
Denna insamlade data har legat till grund för uträkningar av de variabler som behövs för att svara på 
undersökningsfrågorna. 
 
Precis som många forskare har gjort i liknande undersökningar, använde vi Return on assets (hädanefter 
nämnt som ROA) som mått på avkastningen (Jose Lancaster & Stevens 1996), (Deloof 2003), 
(Mohamad & Saad 2010), (Enqvist Graham & Nikkinen 2014). ROA är ett bra mått på lönsamhet 
eftersom det inte påverkas av kapitalstruktur. I beräkningen av ROA använder vi rörelseresultat 
eftersom det är vinsten från den huvudsakliga verksamheten (Barber & Lyon 1996).  
 
För att räkna ut ROA har följande formel använts: 
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

(Jose Lancaster & Stevens 1996) 
 
De andra variablerna som använts är CCC, dagar som kundfordring, dagar som leverantörsskuld och 
dagar i lager. Dessa beräknas: 
 

𝐶𝐶𝐶 = 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑 

𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑢𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟/(
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑠å𝑙𝑑𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟

365 ) 

𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟/(
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

365 ) 

𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟/(
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑠å𝑙𝑑𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟

365 ) 
(Jose Lancaster & Stevens 1996) 
 
För aktiebolag i Sverige finns två metoder för redovisningen av resultaträkningen, 
kostnadsslagsindelning och funktionsindelning. I funktionsindelning redovisas en post som heter 
kostnad sålda varor, vilket inte görs i kostnadsslagsindelning (SFS 1995:1554) 
För att beräkna kostnader för sålda varor i företag som använder kostnadsslagsindelning har följande 
siffror använts: 
 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑠å𝑙𝑑𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟 = 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟 + 𝑅å𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟  &  𝑓ö𝑟𝑛ö𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎  𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 − 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑣  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

 
För att kunna studera sambandet mellan förändringar i CCC och avkastning måste förändringen räknas 
ut. Detta har gjorts på följande sätt: 
 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶  2013− 𝐶𝐶𝐶  2005 
 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟  2013− 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟  2005 
 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑘𝑢𝑛𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 = 
𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  2013− 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  2005 

 
𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑 = 
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𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑  2013− 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑  2005 
 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑅𝑂𝐴 = 𝑅𝑂𝐴  2013− 𝑅𝑂𝐴  2005 
 
 

2.5 Bearbetning av data 
 
Sambandet mellan förändringarna i ROA och CCC, dagar i lager, dagar som kundfordring, samt dagar 
som leverantörsskuld har studerats med hjälp av att beräkna “Pearson correlation coefficients”. 
Sambandet har sedan signifikanstestats med ett ensidigt t-test till 0.025. 
 
För alla undersökta variabler har även medel och medianvärde räknats ut. Detta har gjorts för att kunna 
studera vilka variabler som har genomgått störst förändringar. 
 

2.5.1 Korrelationsanalys 
 
Korrelationsanalys är en metod för att studera förhållandet mellan två variabler. För att göra 
beräkningen behövs en oberoende variabel och en beroende variabel. Man undersöker om den beroende 
variabeln påverkas av den oberoende variabeln och hur stark denna påverkan är (Lind Marchal & 
Wathen 2013 s. 463-464). 
 
I denna studie har följande fyra samband studerats: 

 
Oberoende variabel   Beroende variabel  

1. CCC     ROA 
2. Dagar i lager    ROA 
3. Dagar som kundfordring   ROA 
4. Dagar som leverantörsskuld   ROA 

 
För varje samband beräknas Pearsons correlation coefficient (kallat r). Beräkningen av r kan ge ett 
resultat mellan -1 och 1. Resultatet visar vilket samband som finns och hur starkt det är (Lind Marchal 
& Wathen 2013 s. 465). 
 
r  Samband 
-1  Perfekt negativt 
-0.75  Starkt negativt 
-0.5  Måttligt negativt 
-0.25  Svagt negativt 
0  Inget 
0.25  Svagt positivt 
0.5  Måttligt positivt 
0.75  Starkt positivt 
1  Perfekt positivt 
(Lind Marchal & Wathen 2013 s. 465) 
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2.5.2 Signifikanstest 
 
Bara för att korrelationen visar på ett samband är det inte säkert att sambandet existerar eftersom 
undersökningen genomförs på ett urval och inte på hela populationen. Urvalet kan vara snedfördelat och 
därför ge ett felaktigt resultat. Ett t-test av signifikans besvarar genom hypotestest ifall det finns ett 
samband eller inte (Lind Marchal & Wathen 2013 s. 472-474).  
 
För varje samband behöver två hypoteser tas fram, en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotensen 
är att korrelationen för urvalet inte stämmer och mothypotesen är att sambandet stämmer med 
korrelationen för hela populationen. Vid ett positivt samband blir nollhypotesen att sambandet är noll 
eller negativt. Mothypotesen i samma fall är att sambandet är positivt (Lind Marchal & Wathen 2013 s. 
472-474). 
 
I denna studie är hypoteserna följande: 
 
Korrelation Förändring CCC - Förändring ROA 
𝐻!  :𝑝 ≤ 0   𝐻!:𝑝 > 0  
 
Korrelation Förändring dagar i lager - Förändring ROA 
𝐻!:𝑝 ≥ 0     𝐻!:𝑝 < 0 
 
Korrelation Förändring dagar som kundfordring - Förändring ROA 
𝐻!:𝑝 ≥ 0     𝐻!:𝑝 < 0 
 
Korrelation Förändring dagar som leverantörsskuld - Förändring ROA 
𝐻!:𝑝 ≥ 0     𝐻!:𝑝 < 0 
 
Teckenförklaring: 
𝐻!= nollhypotesen 
𝐻!= mothypotesen 
𝑝   = korrelationen för hela populationen 
<  = är mindre än 
> = är större än 
≤ = är mindre eller lika med 
≥ = är större eller lika med 
 
De uppställda hypoteserna visar att det ska genomföras ett ensidigt t-test. Detta eftersom hypoteserna 
syftar till bekräfta det observerade positiva eller negativa sambandet. I ett tvåsidigt t-test syftar 
hypoteserna till att testa ifall ett samband kan bekräftas utan att fråga om riktning. I studien används ett 
urval på 1286 observationer och t-testet genomförs med 0,025 signifikans. För att nollhypotesen ska 
kunna förkastas och sambandet ska ses som signifikant behöver det uppmätta t-värdet för varje positivt 
samband överstiga 1,96181 och för varje negativt samband understiga -1,96181. Ifall nollhypotesen inte 
kan förkastas måste denna accepteras och sambandet kan inte ses som signifikant (Lind Marchal & 
Wathen 2013 s. 472-474). 
 

2.5.3 Beräkningar 
 
All data hämtades i Excel från Retriever AB. Med hjälp av formler i Excel har ROA, CCC, Dagar i 
lager, Dagar som kundfordring, Dagar som leverantörsskuld och även förändringsgraden på dessa 
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räknats ut. Medel- och median- värdet på dessa variabler har också de räknats ut med hjälp av Excel. 
Programmet StatPlus for Mac från företaget AnalystSoft Inc. har använts för att beräkna korrelationen 
och signifikansen. 
 

2.6 Kritisk granskning av metoden 
 
Ett problem med sambandsberäkningar är att oavsett hur signifikant en korrelation är så svarar den inte 
på om ett kausalt samband existerar. Korrelationer kan med andra ord inte bevisa kausalitet, de kan 
endast testa styrkan och riktningen på de inblandade kvantitativa sambanden. (Studenmund 2011 s.6).  
 
Ett annat problem är att årsredovisningar kan visa upp en förskönad bild. Pålitligheten hos företag som 
undersökts kan ifrågasättas. Det blir ett bortfall då företag som inte innehar årsredovisning 2013 tas bort 
i denna studie. Det kan dock ha blivit ett fel i databasen som medfört att årsredovisningen för det året ej 
registrerats. Endast firmor som överlevt undersöks, vilket tar bort vissa resultat. Detta gör att denna 
undersökning precis som Linainmaa (2009) har ett bias för överlevande företag. 
 
För att kontrollera att den mänskliga faktorn, som kan tänkas påverka vid inmatning av data i Excel, har 
den data kontrollerats noggrant flera gånger. 
 
Hade en kvalitativ metod valts hade forskaren istället haft ett inifrånperspektiv. Detta hade inneburit ett 
jag-du-förhållande mellan forskare och informant, vilket i sin tur hade kunnat innebära en djupare 
kunskap (Olsson & Sörensen 2011). 
 
I uppsatsen undersöker vi delvis om samband existerar. En kvalitativ metod hade varit bra att använda 
om vi istället hade undersökt varför ett samband existerar. Vi kan dock inte undersöka varför ett 
samband existerar om vi inte är säkra på att det existerar. Problematiken hade varit att vi fått gå in och 
se vilka företag som har ett samband och vilka som inte har det.  
 

2.6.1 Validitet och Reliabilitet 
 
Enligt Jacobsen (2002) ska empirin vara valid, d.v.s. giltig och relevant. Den ska även vara reliabel, 
d.v.s. trovärdig och tillförlitlig.  
 
Data som har använts i denna uppsats är sekundärdata och historisk data. Historisk data kommer att vara 
oförändrad oavsett när den hämtas. Tidsspannet som har använts i denna uppsats är 2005-2013. Använts 
samma tidsspann blir resultatet lätt att replikera. Detta ökar reliabiliteten och validiteten för 
undersökningen.  
 
Siffrorna gällande kostnad för sålda varor kan orsaka problem. Den färdiga siffran fanns inte för alla 
företag vilket medförde att uträkningar gjordes för vissa företag. Att inte använda samma siffra i alla 
företag kan sänka reliabiliteten och validiteten. Dock användes samma siffror för 2005 och 2013 inom 
samma företag vilket gör att förändringarna ändå blir trovärdiga.  
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras för undersökningen relevanta teorier och tidigare forskning som 
ligger till grund för bl.a. analysen. Kapitlet inleds med Working Capital Management 
(hädanefter nämnt som WCM) där arbetet med rörelsekapital beskrivs. Fortsättningsvis 
presenteras teorin om CCC som är central i alla undersökningsfrågor. Vidare tas Lean, SCM 
och SCF upp vilka är flöden för att effektivisera materiella-, finansiella- och 
informationsflöden. Kapitlet avslutas med teoritillämpning och tidigare forskning.  
 

3.1 Working Capital Management 
 
Teorin om WCM är central för att kunna besvara undersökningsfrågorna. Denna teori beskriver 
ingående vad som menas med arbete med rörelsekapital. Den förklarar även grunderna i hur arbete med 
rörelsekapital kan påverka lönsamheten i t.ex. ökad eller minskad försäljning. Då sambandet mellan 
rörelsekapital och lönsamhet skall undersökas i vår uppsats är denna teori väldigt tillämpningsbar. 
 
Rörelsekapital definieras som skillnaden mellan ett företags omsättningstillgångar och dess kortfristiga 
skulder. Rörelsekapital används ofta för att mäta ett företags likviditet. Likviditet är en förutsättning för 
att säkerställa att företaget har möjlighet att uppfylla sina skyldigheter på kort sikt (Ding Guariglia & 
Knight 2012). 
 
Bra hantering av rörelsekapital kräver en avvägning mellan likviditet och lönsamhet för att maximera 
värdet på företaget. Ju högre lager och kundfordringar ett företag har, desto mindre pengar finns för 
företaget att genomföra lönsamma investeringar med. Det kan vara en svår uppgift för ledningen att hitta 
den optimala nivån (Deloof 2003).  
 
De flesta företag har stora summor bundna i sitt rörelsekapital. Följden av detta blir att WCM, 
styrningen av företagets rörelsekapital, har en väsentlig roll för företagets lönsamhet. Detta medför att 
det pågår ett ständigt arbete inom WCM för att investera i rörelsekapitalet på ett sätt som leder till den 
mest lönsamma avkastningen. Målet med WCM blir därför att sträva efter ett så optimalt rörelsekapital 
som möjligt. Ett populärt mått på WCM är CCC (Deloof 2003).  
 
Ett högre antal dagar som kundfordring kan visa på att det finns en kundbas med kreditproblem. Det kan 
även tyda på att ett företag har problem med att samla in kundfordringar. Ett lägre antal dagar som 
kundfordring kan å andra sidan tyda på att ett företags kreditpolicy är för strikt (Muscettola 2014). 
 
Ett högre antal dagar som leverantörsskuld kan tyda på att ett företag har förmågan att försena sina 
utbetalningar men samtidigt ändå behålla sina kontakter (Muscettola 2014). På lite längre sikt kan det 
dock komma att påverka affärsrelationer negativt och på så vis bli en kostnad (Perković 2012). 
 
Ett större lager och generösa kredittider kan öka försäljningen och minska risken för tomma lager. Det 
kan dock sluta kostsamt för företaget då det binder mycket kapital. Ett mindre lager ger den motsatta 
effekten, d.v.s. att det inte binder lika mycket kapital men riskerar minska försäljningen (Muscettola 
2014).  
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3.2 Cash Conversion Cycle 
 
CCC är det mått som används för rörelsekapitalet. Denna teori kommer att tas upp och användas 
genomgående i uppsatsen då CCC ingår i alla undersökningsfrågor. CCC påverkas av antal dagar som 
varor ligger i lager, hur lång tid det tar tills kundfordringar är betalda och hur lång tid ett företag har på 
sig att betala leverantörsskulder. 
 
Figur 1. Schematic Presentation of Total Cash Cycle  

 
Källa: Gitman 1974 
 

Vid tidpunkten noll, köper företaget in råvaror som ska vara placerade i råvarulager i RMC dagar. När 
materialet köps skapas en leverantörsskuld som ligger kvar bokfört hos företaget i APC dagar. Det är 
efter dessa APC dagar som leverantörsskulden betalas. Efter RMC dagar i inventariet för råmaterial, 
ligger materialet kvar i tillverkningsprocessen i PC dagar. Efter detta placeras de färdigställda varorna i 
inventeringsavdelningen för färdigställda varor, där de förblir i FIC dagar. Vid denna tidpunkt är 
varorna sålda och en kundfordring etableras. Den förväntas ligga kvar som kundfordring i ARC dagar 
och efter det blir den betald (Gitman 1974). 
 
TCC definieras som den tid(antal dagar) som gått från det att leverantörsskulden är betald tills dess att 
kundfordringen är inbetald (Gitman 1974).  
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Med andra ord: 
CCC mäter utifrån balans- och resultaträkningen hur lång tid det tar ifrån det att företag betalar för 
resurser tills att de får betalt för produkter (Jose Lancaster & Stevens 1996). 
 

𝑇𝐶𝐶 = 𝑅𝑀𝐶 + 𝐴𝑃𝐶 + 𝑃𝐶 + 𝐹𝐼𝐶 + 𝐴𝑅𝐶 
 

𝑇𝐶𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑎𝑠ℎ  𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒  (𝐷𝑎𝑦𝑠) 
𝑅𝑀𝐶 = 𝑅𝑎𝑤  𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒   𝐷𝑎𝑦𝑠  

𝐴𝑃𝐶 = 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠  𝑃𝑎𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒  𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒   𝐷𝑎𝑦𝑠  
𝑃𝐶 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒   𝐷𝑎𝑦𝑠  
𝐹𝐼𝐶 = 𝐹𝑖𝑛𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦  𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 

𝐴𝑅𝐶 = 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠  𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒  𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒   𝐷𝑎𝑦𝑠  
 
(Gitman 1974) 
 
Richards & Laughlin (1980) vidareutvecklade modellen och kallade den för CCC. De menade på att 
nedgången i CCC under tidsperioden 1975-1978 berodde på problem med att hantera likviditeten i 
företagen. De ansåg att CCC bör utvärderas i relation till ett företags underhåll av likviditet, dess 
tillgång till outnyttjad lånekapacitet och den potentiella volatiliteten i företagets kassaflöden.  
 
 
Figur 2. Cash Conversion Cycle 
 

 
Källa: Attari & Raza 2012 
 
CCC kan räknas ut med data från årsredovisningar med hjälp av följande formel: 
 

𝐶𝐶𝐶 = 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑 
 

𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑢𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟/(
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑠å𝑙𝑑𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟

365 ) 
 

𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑘𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟/(
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

365 ) 
 

𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡ö𝑟𝑠𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟/(
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑠å𝑙𝑑𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟

365 ) 
(Jose Lancaster & Stevens 1996) 



 19 

CCC kan vara positivt, negativt eller noll. Ett positivt CCC anger antalet dagar som ett företag måste 
ligga ute med kapitalet i väntan på att kundfordringarna har betalats.  Ett negativt CCC anger antalet 
dagar efter det att företaget har erhållit pengarna för kundfordringarna innan det har betalat sina 
leverantörsskulder. Vanligtvis är ett negativt CCC i linje med ett välskött lager och höga 
lageromsättningar. Är CCC noll indikerar detta en exakt balans för tiden mellan på den ena sidan 
omställningsperioden för kundfordringar och lager, och på den andra sidan omställningsprocessen för 
leverantörsskulder (Grosse-Ruyken Wagner & Jönke 2011). 
 

3.3 “Lean” 
 
Lean-teorin förklarar hur företag kan effektivisera sina materialflöden. Lean bygger på att eliminera allt 
slöseri och minska lager till ett minimum. Det är en metod som förklarar hur företag kan minska sina 
lager utan att tappa kundservice och minska försäljning. På så sätt kan företag minska sina lager och 
ändå öka sin lönsamhet. 

Syftet med Lean är att reducera ledtiden i företagets processer. Ledtid är tiden det tar för ett företag ifrån 
råmaterial kommer in till färdig produkt kommer ut. Genom reducering av ledtiden ökar företagets 
affärsresultat (Bradley 2015). Lean tänkande i ett företag bygger på att eliminera allt slöseri kallat 
“muda”. Det är en metod som handlar om att göra mer med mindre och samtidigt komma närmre att 
tillhandahålla kunderna mer exakt det som de vill ha. Tillfredsställelsen hos anställda ökar eftersom 
feedback kommer direkt. Även om metoden bygger på att eliminera slöseri tillhandahåller den ett sätt att 
skapa nya jobb istället för att förstöra jobb (Womack & Jones 2003 s. 15). 
 
Lean tänkande bygger på fem principer: “Value”, “The Value Stream”, “Flow”, “Pull” och “Perfection”. 
 

3.3.1 Value 
 
När en organisation arbetar med Lean är det första steget att identifiera och bestämma vad som är värdet 
i produkten. I bestämmandet av värdet behöver kunderna stå i fokus, vad är det som skapar värde för 
kunderna? Värdet av produkten behöver diskuteras i form av slutprodukten. För exempelvis bilfirmor 
kan det vara att sluta se sig själv som bilförsäljare och istället tillhandahålla rörelsefrihet för kunderna. 
Ifall flera företag är involverade i produktionen behöver alla jobba mot samma slutvärde. Genom att 
definiera rätt värde på produkten kan företaget få många nya kunder och öka försäljningen. 
När värdet på produkten är identifierat måste en målkostnad, där allt slöseri är eliminerat för 
produktionen, bestämmas. Detta är nyckeln till att eliminera slöseri. Genom att mäta mot en målkostnad 
kan varje steg i produktionen undersökas (Womack & Jones 2003 s. 29-36). 
 

3.3.2 The Value Stream 
 
Den andra principen bygger på att identifiera samtliga steg i att producera en produkt och göra en 
processkarta över dessa steg. När detta är gjort kan varje steg delas in i tre olika kategorier: 

1. De steg som skapar värde för slutprodukten. 
2. De steg som inte skapar värde men som i nuläget är nödvändiga i produktionen. 
3. De steg som inte skapar värde för produkteten och kan elimineras direkt. 

(Womack & Jones 2003 s. 37-38) 
 
Reducering av processer som inte skapar värde minskar ledtiden (Bradley 2015 s. 25). 
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3.3.3 Flow 
 
Princip tre handlar om att skapa ett flöde i produktionen. Produkten ska aldrig stanna utan direkt komma 
vidare till nästa värdeskapande steg. Flödet implementeras i tre steg. 

1. Fokusera på produkten och låt den vara synlig från början till slut. 
2. Ignorera och ta bort traditionella gränser mellan arbetsuppgifter och avdelningar. 
3. Tänk om gällande befintliga arbetsmetoder för att eliminera sådant som leder till stopp i 

produktionen. 
(Womack & Jones 2003 s. 50-52) 
 

3.3.4 Pull 
 
Med pull menas att inget ska produceras innan en kund efterfrågar det. När en beställning görs skickas 
informationen om vad som behövs, när det behövs ett steg bakåt i produktionen och sedan påbörjas 
produktionen i ett flöde (Womack & Jones 2003 s. 67-85). Denna process är tänk att minska ledtiden 
och lager till ett minimum (Chiarini 2013 s. 82). 
 

3.3.5 Perfection 
 
Den sista principen för implementering av Lean är perfektion. Perfektion går inte att uppnå men genom 
att sträva efter perfektion i de tidigare beskrivna stegen kan produktionen alltid förbättras (Womack & 
Jones 2003 s. 90-98). 
 

3.4 Supply Chain Management 
 
SCM är en metod för att minska bindning i kapital. Metoden bygger på att kunder och leverantörer 
arbetar inom samma “kedja” och kan därför genom interaktion sänka totalkostnaderna. Enligt SCM kan 
företag som fungerar bra i en Supply Chain öka kundservice och därmed försäljning och samtidigt 
minska sin bindning i rörelsekapital. 

En SCM består av flera företag som samarbetar för att positionera sig strategiskt och förbättra 
företagens effektivitet. Supply Chain strategi bygger på erkänt samberoende och samarbete gällande 
viktiga flöden. I ett idealfall integreras affärsverksamheten från materialinköp till leverans av färdiga 
produkter (Bowersox Closs Cooper & Bowersox 2013 s. 4-5). 
 
Logistik aktiviteterna i den integrerade processen länkas samman med “Supply Chain Informations 
System”. Integrationen består av fyra nivåer. 

1. Ett transaktionssystem som karakteriseras av regler, förfarande och standardiserad 
kommunikation. Dessa styr hur företagen arbetar med bland annat beställning, lager, transporter 
och prissättning. 

2. Ledningskontrollen fokuserar på att mäta och rapportera resultat. Detta är nödvändigt för att få 
feedback på hur ens Supply Chain presterar.  

3. Beslutsanalys vilken bygger på mjukvaror som hjälper ledningen att identifiera, utvärdera och 
jämföra olika alternativ för att förbättra prestationen.  

4. Strategisk planering som fokuserar på att utvärdera och förfina strategin för hela Supply Chain.  
(Bowersox et al. 2013 s. 8-10) 
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SCM försöker få så låg total kostnad som möjligt genom integration av samtliga företag i Supply Chain. 
CCC är ett viktigt mått eftersom det mäter allt från ingående material, genom produktion till utgående 
försäljning (Farris & Hutchison 2002 s. 288). 
 

3.5 Supply Chain Finance 
 
SCF går vidare från SCM och bygger på förbättringar i finansiella flöden inom Supply Chain. Teorin 
förklarar hur företag kan förbättra kredittiden i kundfordringar och leverantörsskulder utan de 
nackdelarna som annars kan uppstå. 
 
SCF är en uppsättning av lösningar som optimerar kassaflöde genom att tillåta företag att förlänga sina 
betalningsvillkor samtidigt som det ger sina leverantörer möjligheten att få betalt tidigt. Detta resulterar 
i en “vinna-vinna” situation för köparen och leverantören. Köparen optimerar rörelsekapitalet och 
leverantören genererar ytterligare operativt kassaflöde, vilket minimerar risken i hela leverantörskedjan 
(Hoffman & Belin 2011 s. 15-16). 
 
SCF innebär rent generellt att en “teknisk plattform” används i syfte att automatisera transaktioner och 
spåra fakturagodkännanden samt i avvecklingsprocessen från början till slut (Zhang Liu & Qi 2014). 
 
En metod inom SCF är “Reverse factoring”.  Reverse factoring är en variant som innebär ett samarbete 
mellan säljare och köpare där köparen garanterar att betalningen kommer att genomföras (Klapper 
2006). 
 
Figur 3. Reverse Factoring 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Källa: Tanrisever Cetinay Reindorp & Fransoo 2015 
 
 
En annan metod inom SCF är “Self-insurance”. Säljaren tar på sig ansvaret för kreditrisken. För att 
försäljaren ska klara av detta krävs ett “kredit-team” med högkvalificerad personal. Det finns dock 
fortfarande en risk att säljarens balansräkning visar potentiellt stora förluster (Hofmann & Belin 2011 s. 
43). 

Leverantör Köpare 

SCF  
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5. Betalning av faktura 
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Branscher som gynnas mest av SCF är de som värderar huvudmålet för SCF högt, nämligen att minska 
de totala kostnaderna för kapitalet genom att minska behovet av rörelsekapital. Behovet av att minska 
kostnaderna grundas främst i att maximera företagets värde.  I branscher som har ett långt CCC tenderar 
betydelsen av att sänka kostnaderna vara högst (Hoffman & Belin 2011 s. 48). 
 
SCF ser över rollen för de olika komponenterna i CCC och hur de kan optimeras. Alla förändringar som 
sker i komponenterna, både interna och externa, måste övervakas med avseende på leverantörer, 
återförsäljare och kunder (Grosse-Ruyken Wagner & Jönke 2011). 
 

3.6 Tidigare studier 
 
Sambandet mellan dagar som lager, dagar som kundfordring, dagar som leverantörsskuld, CCC och 
olika mått på lönsamhet har studerats vid flera tillfällen. I en studie på 2718 företag i USA visades ett 
negativt samband mellan CCC och både ROA och ROE. Studien använde genomsnittliga tal över 20 år 
(Jose Lancaster & Stevens 1996). Belgiska företag har en stark negativ korrelation mellan CCC och 
avkastning på icke-finansiella tillgångar (Deloof 2003). 
 
Även i lite nyare studier har ett sådant samband observerats. I den polska matindustrin visades att ett 
kortare CCC hade samband med högre avkastning (Bieniasz & Gołaś 2011). I Pakistan visade 
tillverkande firmor ett negativt samband mellan CCC och företagens ROA (Attari & Raza 2012). 172 
företag i Malaysia visades ett negativt samband mellan CCC och både ROA och ROIC (Mohamad & 
Saad 2010). Samma negativa samband mellan CCC och lönsamhet observerades hos tillverkande 
företag i Bosnien och Hercegovina (Perković 2012). Även i Japan har en studie av icke-finansiella 
företag visat en negativ korrelation mellan CCC och Return on investment (hädanefter nämnt som ROI) 
(Nobanee Abdullatif & AlHajjar 2011).  
 
I studier av mindre företag observerades också ett negativt samband mellan CCC och lönsamhet. 4226 
tillverkande SMEs i Italien uppvisade ett negativt samband mellan CCC och avkastning mätt som 
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (hädanefter nämnt som EBITDA) 
/omsättning (Muscettola 2014). I USA observerades att företag med kortare CCC hade högre Return on 
Equity (hädanefter nämnt som ROE). Studien gällde små tillverkningsfirmor och detaljhandelsföretag 
(Ebben & Johnson 2014). 
 
Studier genomförda i Norden har också visat negativa samband mellan CCC och lönsamhet. Icke-
finansiella företag på Helsingforsbörsen som studerades 1990-2008 visade ett negativt samband mellan 
CCC och ROA under ekonomisk nedgång. Samma undersökning visar på negativa samband mellan 
dagar som lager, dagar som kundfordring, dagar som leverantörsskuld och ROA under ekonomisk 
nedgång (Enqvist Graham & Nikkinen 2014). I Sverige har 13 797 SMEs inom metall-, restaurang-, 
detaljhandel- och grossistbranscherna studerats. Ett negativt samband mellan CCC och ROA kunde 
observeras (Yazdanfar & Öhman 2014). 
 
Samma resultat har inte observerats i alla studier. En studie på 50 iranska företag visade ett negativt 
samband mellan dagar som lager, dagar som kundfordring, dagar som leverantörsskuld och 
lönsamheten. Skillnaden här var att inget samband mellan CCC och lönsamhet kunde observeras (Vahid 
Elham Mohsen & Mohammadreza 2012). För de 263 största icke-finansiella bolagen i Indien 
observerades ett positivt samband mellan CCC och ROA. Som i andra undersökningar visade dagar i 
lager, dagar som leverantörsskuld och ROA ett negativt samband. Dock visade dagar som 
kundfordringar ett positivt samband med ROA (Sharma & Kumar 2011). 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras de beräkningarna som gjorts. Den första tabellen uppvisar de 
förändringar som korrelationskoefficienterna genomgått mellan 2005 och 2013. Den andra 
respektive tredje tabellen visar korrelationskoefficienternas värde 2005 respektive 2013. 
Kapitlet avslutas med den sista tabellen som uppvisar medel- och medianvärde för de olika 
variablerna.  
 

4.1 Resultatredovisning 
 
Samtliga beräkningar presenteras med hjälp av tabeller i detta avsnitt. 
 
Tabell 1. Korrelationskoefficienter Förändringar 

Korrelationskoefficienter Förändringar 
Urvalsstorlek = 1286 Kritiskt värde (2,5%) = 1,96181 	  	  

	  	   	  	  
Förändring 

ROA 
Förändring CCC Pearson Correlation Coefficient 0,01337 
	  	   t 0,47917 
	  	   H0 (2,5%) Accepteras 
Förändring dagar i lager Pearson Correlation Coefficient -0,10214 
	  	   t -3,67919 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
Förändring dagar som kundfordring Pearson Correlation Coefficient -0,07822 
	  	   t -2,81155 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
Förändring dagar som leverantörsskuld Pearson Correlation Coefficient -0,05742 
	  	   t -2,06098 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
 
Tabell 1 visar på sambandet i förändringar mellan CCC och dess delar samt ROA. Urvalet i 
undersökningen bestod av 1 286 företag. För att resultatet ska vara signifikant till 2,5 % behöver t-värdet 
vara större än 1,96181 eller mindre än -1,96181. Korrelationen mellan förändringen i CCC och 
förändringen i ROA är 0,01337. T-värdet är 0,47917 vilket gör att nollhypotesen accepteras och inte 
förkastas. I korrelationen mellan dagar i lager och ROA är r -0,10214 och t-värdet -3,67919 vilket 
betyder att nollhypotesen förkastas. Gällande sambandet mellan dagar som kundfordring och ROA är 
korrelationen -0,07822. T-testet ger ett värde på -2,81155 och nollhypotesen ska då förkastas. Det sista 
sambandet mellan dagar som leverantörsskuld och ROA är -0,05742. Värdet på t-testet är -2,06098 
vilket betyder att nollhypotesen förkastas. 
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Tabell 2. Korrelationskoefficienter 2005 
Korrelationskoefficienter 2005 

Urvalsstorlek = 1286 Kritiskt	  värde	  (2,5%)	  =	  1,96181	     
	  	   	  	   ROA 2005 
CCC 2005 Pearson Correlation Coefficient -0,00309 
	  	   t -0,11077 
	  	   H0 (2,5%) Accepteras 
Dagar i lager 2005 Pearson Correlation Coefficient -0,12507 
	  	   t -4,51714 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
Dagar som kundfordring 2005 Pearson Correlation Coefficient -0,14503 
	  	   t -5,25221 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
Dagar som leverantörsskuld 2005 Pearson Correlation Coefficient -0,06079 
	  	   t -2,18248 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
 
Tabell 2 visar hur sambandet mellan CCC, dess delar samt ROA såg ut i företagen 2005. Urvalet är 
1286 företag och för att vara signifikant behöver sambandets t-värde vara större än 1,96181 eller mindre 
än 1,96181. 2005 var korrelationen mellan CCC och ROA -0,00309 och t-värdet -0,11077 vilket gör att 
nollhypotesen accepteras. Dagar i lager och ROA hade under 2005 en korrelation på -0,12507. Detta 
samband visar ett t-värde på -4,51714 och nollhypotesen förkastas. Korrelationen mellan dagar som 
kundfordring och ROA 2005 var -0,14503. T-testet ger värdet -5,25221 och därmed förkastas 
nollhypotesen. Sambandet mellan dagar som leverantörsskuld och ROA är r = -0,06079. T-värdet är  
-2,18248 vilket gör att nollhypotesen förkastas. 
 
Tabell 3. Korrelationskoefficienter 2013 

Korrelationskoefficienter 2013 
Urvalsstorlek = 1286 Kritiskt	  värde	  (2,5%)	  =	  1,96181	     
	  	   	  	   ROA 2013 
CCC 2013 Pearson Correlation Coefficient -0,0554 
	  	   t -1,98821 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
Dagar i lager 2013 Pearson Correlation Coefficient -0,07754 
	  	   t -2,78704 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
Dagar som kundfordring 2013 Pearson Correlation Coefficient -0,01996 
	  	   t -0,71528 
	  	   H0 (2,5%) Accepteras 
Dagar som leverantörsskuld 2013 Pearson Correlation Coefficient -0,05519 
	  	   t -1,9805 
	  	   H0 (2,5%) Förkastas 
 
Tabell 3 visar på sambanden mellan CCC och dess delar i förhållande till ROA. Urvalet ligger på 1286 
företag och för att kunna förkasta nollhypotesen måste t-värdet vara större än 1,96181 eller mindre än  
-1,96181. 2013 var sambandet mellan CCC och ROA -0,0554. T-värdet på -1,98821 visar att 
nollhypotesen ska förkastas. Dagar i lager och ROA har en korrelation på -0,07754 år 2013. 
Nollhypotesen förkastas eftersom t-värdet är - 2,78704. Gällande sambandet mellan dagar som 
kundfordring och ROA är r -0,01996. Eftersom t-värdet är -0,71528 accepteras nollhypotesen. Det sista 
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sambandet är mellan dagar som leverantörsskuld och ROA. Korrelationen i detta samband är -0,05519 
och har ett t-värde på -1,9805, vilket innebär att nollhypotesen förkastas. 
 
Tabell 4. Medel- och medianvärde 

	  
Dagar i lager 2005 Dagar i lager 2013 Förändring dagar i lager 

Medelvärde 63,15 60,87 -2,27 
Medianvärde 55,38 53,96 -0,21 

  
Dagar som 

kundfordring 2005 
Dagar som 

kundfordring 2013 
Förändring dagar som 

kundfordring 
Medelvärde 49,35 42,72 -6,63 
Medianvärde 46,57 41,70 -3,47 

  
Dagar som 

leverantörsskuld 2005 
Dagar som 

leverantörsskuld 2013 
Förändring dagar som 

leverantörsskuld 
Medelvärde 41,22 30,73 -10,49 
Medianvärde 32,31 28,40 -3,28 
  CCC 2005 CCC 2013 Förändring CCC 
Medelvärde 71,27 72,87 1,59 
Medianvärde 70,79 68,34 -2,47 
  ROA 2005 ROA 2013 Förändring ROA 
Medelvärde 0,10 0,06 -0,04 
Medianvärde 0,09 0,06 -0,04 

 
Tabell 4 visar medelvärdet och medianvärdet för de undersöka variablerna hos de 1286 företagen. Hos 
alla variabler är det ett lägre medianvärde än medelvärde. Förändringsvariablerna är alla negativa utom 
medelvärdet på förändring i CCC, som är 1,59 dagar.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras resultatet från undersökningen utifrån uppsatsens olika teorier. Dessa 
innefattar WCM, CCC, Lean, SCM och SCF. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan studiens 
resultat med resultat från tidigare studier. 
 

5.1 Working Capital Management 
 
Denna undersökning visar att medelvärdet och medianvärdet i antal dagar i lager har minskat mellan de 
undersökta åren. Medelvärdet har minskat från 63.15 dagar 2005 till 60.87 dagar 2013. Medianvärdet 
har under samma period minska från 55,38 dagar till 53,96 dagar. Teorin om WCM förklarar som 
tidigare nämnts att ett minskat lager kan minska försäljningen samtidigt som det inte binder lika mycket 
kapital. Enligt teorin kan detta ha påverkat lönsamheten negativt, genom att brister i lagret minskar 
försäljningen vilket leder till en minskad lönsamhet.  
 
Antal dagar som kundfordring har även den minskat avseende medelvärdet och medianen 2005 jämfört 
med 2013. Medelvärdet sjönk från 49.35 dagar 2005 till 42.72 dagar 2013. Medianen sjönk från 46.57 
dagar 2005 till 41.70 dagar 2013. Enligt teorin om WCM kan det tyda på att företagens kreditpolicy 
blivit striktare. Företagen har krävt att kunderna skall betala in fortare. Enligt teorin kan detta medföra 
att företagets försäljning minskar pga. sämre betalningsvillkor för kunderna vilket borde ge sämre 
lönsamhet.  
 
Antal dagar som leverantörsskuld har inte varit ett undantag, utan medelvärdet och medianen har 
minskat även där. Medelvärdet sjönk från 41.22 dagar 2005 till 30.73 dagar 2013. Medianen sjönk från 
32.31 dagar 2005 till 28.40 dagar 2013.  Det är den variabeln som förändrats mest avseende 
medelvärdet. I enlighet med teorin om WCM kan detta förklaras med att leverantörerna kräver att 
betalningen sker fortare. Företagen har inte lyckats förhandla till sig en längre betalningstid. Den 
minskade kredittiden betyder att företagen ökar sitt rörelsekapital och genom det borde få sämre 
lönsamhet. 
 
Minskningarna gällande medel- och medianvärde i dagar i lager, dagar som kundfordringar och dagar 
som leverantörsskuld tyder på att svenska företag inom tillverkning aktivt arbetar med dessa variabler. 
De största förändringarna har skett gällande de finansiella delarna kundfordringar och 
leverantörsskulder. Det visar antingen på att utrymmet att förändra har varit större eller att företagen har 
lagt större vikt på dessa delar av rörelsekapitalet. Medelvärdet har minskat mer än medianvärdet. Det 
visar att en majoritet av företagen har minskat dagar av bundet kapital men att några företag drar ner 
medelvärdet genom kraftiga minskningar. 
 
Korrelationen mellan antal dagar i lagar och ROA 2005 är -0.12057. Detta värde är signifikant och svagt 
negativt. Samma korrelation år 2013 blev -0,07754 vilket är ännu svagare negativt och signifikant.  
Korrelationen mellan förändringarna under dessa år är svagt negativ och signifikant på -0,10214.  
 
Korrelationen mellan antal dagar som leverantörsskuld och ROA 2005 är -0.06079, vilket är signifikant 
och svagt negativt. 2013 var korrelationen mellan dessa variabler -0,05519 som även den var signifikant 
och svagt negativt. Förändringen mellan korrelationen 2013 och 2005 blev -0.05742. 
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Korrelationen mellan antal dagar som kundfordringar och ROA 2005 är -0.14503, även här signifikant 
och svagt negativt. 2013 var korrelationen -0,01996 och till skillnad från tidigare korrelationer ej 
signifikant. Förändringen i korrelationen mellan dessa år blev -0.07822. 
 
Korrelationen mellan CCC och ROA 2005 är -0.00309, vilket är väldigt svagt negativt. Detta visar att 
företag som hade lägre bindning i rörelsekapitalet 2005, hade en högre avkastning. Dock är värdet inte 
signifikant. Samma korrelation 2013 är -0.0554, vilket är svagt negativt och signifikant. Värdet visar att 
företag med högre bindning i rörelsekapitalet 2013, hade en lägre avkastning. Förändringen i korrelation 
mellan dessa år blev 0.01337, vilket är svagt positivt. Detta värde är inte signifikant och det går inte att 
dra några direkta slutsatser om hur förändringar i CCC påverkar ett företags lönsamhet. 
 

5.2 Cash Conversion Cycle 
 
Sambandet mellan förändring i CCC och förändring ROA är väldigt svagt positivt men inte signifikant. 
Alla förändringar i dagar i lager, dagar som kundfordring och dagar som leverantörsskuld visar negativa  
signifikanta samband med ROA. Att det kan vara så förklaras i uträkningen av CCC. CCC ökar av 
ökning i dagar i lager och dagar som kundfordring, samt minskar av minskningar i dagar som 
leverantörsskuld. De negativa sambanden gällande dagar i lager samt dagar som kundfordringar gör att 
sambandet mellan CCC och ROA borde bli negativt. Dock påverkar det negativa sambandet mellan 
dagar som leverantörsskuld och ROA så att sambandet mellan CCC och ROA blir positivt. Även om 
sambandet mellan CCC och ROA var negativa 2005 och 2013 var dessa väldigt svaga och signifikanta. 
Sammantaget visar det sig att sambandet mellan leverantörsskulder och lönsamhet väger tyngre än vad 
lager och kundfordringar gör. Resultaten gällande förändringar visar att varje enskild del i CCC har 
större vikt för ett företags lönsamhet än CCC som helhet har. Det innebär att företagen kanske borde 
mäta varje del enskilt och inte lägga ihop till CCC. 
 
Medelvärdet för CCC har ökat från 71.27 dagar 2005 till 72.87 dagar 2013. CCC mäter utifrån balans- 
och resultaträkningen hur lång tid det tar ifrån det att företag betalar för resurser tills att de får betalt för 
produkter. Denna ökning betyder enligt teorin att det tar längre tid för företaget att få betalt för 
produkterna efter att de själva betalat för resurserna 2013 än vad det gjorde 2005. Medianen för CCC 
har dock sjunkit från 70.79 dagar 2005 till 68.34 dagar 2013. Denna minskning tyder enligt teorin på en 
ökad effektivitet till skillnad från medelvärdet. Det betyder att företaget får in betalningen från kunderna 
fortare. Att medelvärdet ökar samtidigt som medianvärdet minskar visar att en majoritet av företagen 
har minskad sin bindning av rörelsekapital. Samtidigt visar det att de företag som har ökat bindningen 
har ökat med ett större antal dagar än företagen som har minskat sin bindning har gjort. 
 
Medelvärdet för ROA var 2005 0,10 och 2013 0,06 vilket är en klar minskning. Även medianvärdet har 
minskat från 0,09 2005 till 0,06 2013. Lönsamheten i svenska tillverkande företag har alltså minskat 
under den studerade perioden. Det kan bero på att företagen fortfarande inte har hämtat sig fullt ut ifrån 
den ekonomiska nedgången 2007-2008. Studien visar att företag, trots en ekonomisk nedgång, genom 
effektivt arbete med lager, kundfordringar och leverantörsskulder kan öka sin lönsamhet. 
 

5.3 Lean 
 
Lean är en metod för att eliminera slöseri i fem steg. Dessa fem steg är value, the value stream, flow, 
pull, perfection. Ett företag som har implementerat Lean i sin produktion har enligt teorin små lager men 
ändå hög avkastning. I genomsnitt har de studerade företagen minskat antalet dagar som varor ligger i 
lager. Medelvärdet 2005 var 63,15 dagar och 2013 60,87 dagar vilket betyder att företagen i medel har 
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minskat sin bindning med 2,27 dagar. Medianvärdet för dagar i lager i underökningen var 2005 55,38 
dagar och 2013 53,96 dagar. Den genomsnittliga förändringen av medianvärdet var -0,21 dagar. Att 
företagen tydligt har minskat sin bindning i lager tyder på att det finns en medveten strategi för 
minskning av lager. Detta kan delvis bero på spridning av Lean.  
Korrelationen mellan förändring av dagar i lager och förändring av ROA var svagt negativt och 
signifikant på - 0,10214. Mätt under endast 2005 var sambandet mellan bindning i lager och lönsamhet 
svagt negativt och signifikant på -0,12507. Under 2013 var samma samband ännu svagare negativt och 
även det signifikant på -0,07754. Detta visar på att företag genom att minska bindningen i lager kan öka 
sin lönsamhet. Resultaten visar också att företag med kortare bindningstid i lager har högre avkastning. 
Att det finns ett negativt samband kan givetvis inte endast förklaras av Lean. Studien presenterar inga 
siffror för hur många företag som använder sig av Lean. Sambandet är svagare än det borde vara om alla 
företag använde sig av en väl fungerande Lean- metodik vilket kan tyda på att metodiken har en 
begränsad spridning. Även företag som endast implementerar delar av Lean som t.ex. pull kan förklara 
ett negativt samband.  
 

5.4 Supply Chain Management 
 
En viktig del av SCM som det arbetas mycket med är tiden material binds i lager. I denna studie 
observeras att de undersökta företagen har minskat bindningen i lager med i genomsnitt 2,27 dagar 
enligt medelvärde och 0,21 dagar enligt medianvärde. Företag som organiserar sig i en Supply Chain 
borde enligt teorin minska sina lager och samtidigt öka sin lönsamhet. Hur stor del av minskningen som 
beror på SCM studeras inte i undersökningen men den är en av metoderna som kan ha använts. Även 
om SCM inte använts, jobbar företag ständigt med att minska sina lager för att öka effektiviteten i sina 
supply chains. 
 
Korrelationen mellan förändring i lager och förändring i lönsamhet är svagt negativt signifikant. 
Sambandet mellan bindning i lager och lönsamhet var även svagt negativ och signifikant både 2005 och 
2013. Som tidigare nämnts svarar undersökningen inte på om sambandet beror på implementering av 
SCM eller på något annat. Tydligt är att företag kan öka sin lönsamhet genom att minska antalet dagar 
man lagrar material. Enligt teorin borde effektivt samarbete i Supply Chains leda till både minskad 
bindning i lager och högre avkastning. Sambandet är svagt för de studerade företagen vilket t.ex. kan 
visa på begränsad användning av Supply Chains eller kanske på att teorin inte är helt effektiv i 
praktiken. 
 

5.5 Supply Chain Finance 
 
Inom SCF arbetas det med att förbättra det finansiella flödet i Supply Chains. I det finansiella flödet 
ingår antal dagar som kundfordring och antal dagar som leverantörsskuld. I studien som genomförts har 
medelvärdet för antal dagar som kundfordring minskat med 6.63 dagar. Medianen för antal dagar som 
kundfordring har även den minskat med 3.47 dagar. Medelvärdet för antal dagar som leverantörsskuld 
har minskat med hela 10.49 dagar vilket är den största minskningen av alla undersökta variabler. 
Medianen för antal dagar som leverantörsskuld har minskat med 3.28 dagar. Att antalet dagar som 
leverantörsskuld minskar kan visa på ett spritt använde an SCF eftersom enligt teorin borde detta leda 
till ökad lönsamhet. Precis som med SCM är det svårt att veta hur mycket av minskningen som berott på 
SCF, då SCF inte studerats i undersökningen. Oavsett om det beror på SCF eller inte så arbetar de 
undersökta företagen med att effektivisera sin hantering av kundfordringar och leverantörsskulder.  
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Korrelationen mellan förändringen i kundfordringar och ROA 2005 var svagt negativ och signifikant. År 
2013 var korrelationen väldigt svagt negativ men ej signifikant. Förändringen i korrelation mellan de två 
åren var svagt negativ och signifikant. Korrelationen mellan förändringen i leverantörsskuld och ROA 
2005 var svagt negativ och signifikant. 2013 var det likadant. Förändringen i korrelation mellan de två 
åren var svagt negativ och signifikant. Precis som tidigare nämnts svarar inte undersökningen på om 
sambandet beror på implementering av SCF eller något annat. Enligt teorin om SCF kan man minska 
kundfordringar utan att tappa i försäljning. Det går även att minska leverantörsskulder utan att binda 
kapital i samma utsträckning. Att det finns ett negativt samband kan eventuellt förklaras av användande 
av SCF eller liknande metoder. Enligt teorin skulle ett utökat användande av SCF stärka korrelationen 
ytterligare. 
 

5.6 Tidigare studier 
 
Denna undersökning visar ett väldigt svag positivt samband på 0,01337 som inte är signifikant mellan 
förändringar i CCC och ROA. Väldigt få tidigare studier har observerat annat än ett negativ samband. 
Vahid Elham Mohsen & Mohammadreza (2012) observerade inget samband. De såg inte detta som 
speciellt överraskande eftersom variablerna dagar i lager, dagar som kundfordring, dagar som 
leverantörsskuld alla var negativa. Precis som vi förklarar de resultatet matematiskt pga. det negativa 
sambandet mellan leverantörsskulder och ROA (se sidan 27). Sharma & Kumar (2011) observerade ett 
positivt samband mellan CCC och lönsamhet. I denna undersökning förklarades det avvikande resultatet 
med specifika faktorer för landet som studerades. Forskarna menade att i Indien är det viktigt att betala 
snabbt för att bygga bra relationer till leverantörerna. Det kan inte göras i denna studie eftersom 
Yazdanfar & Öhman (2014) tidigare har studerat svenska företag och de observerade då ett negativt 
samband. 
 
I denna undersökning studerades hur förändringar i CCC påverkar lönsamhet och det har inte gjorts i 
tidigare studier. För jämförelse observerades 2005 ett väldigt svagt negativ samband på -0,00309 som 
inte är signifikant och 2013 observerades också ett väldigt svagt negativt samband på -0,0554 som är 
signifikant. Dessa svaga negativa samband stämmer överens med många tidigare studier. Yazdanfar & 
Öhman (2014) observerade i sin studie över svenska SMEs ett svagt negativ samband på -0,0924. Lite 
starkare men ändå svaga negativa samband mellan CCC och ROA har observerats av Attari & Raza 
(2012) med -0,131, Mohamad & Saad (2010) -0,154 och av Jose, Lancaster & Stevens (1996) med en 
korrelation på -0,285. Resultaten stämmer även med studier som har använt andra mått på lönsamhet. 
Nobanee Abdullatif & AlHajjar (2011) observerade en negativ korrelation på -0,3242 mellan CCC och 
ROI. I en studie av små företag observerade Ebben & Johnson (2014) en negativ korrelation på -0,53 
mellan CCC och Return on invested capital. 
 
Sambandet mellan förändringar av dagar i lager och CCC är svagt negativ och signifikant på -0,10214. 
Det studerade sambandet under 2005 är svagt negativt på -0,12503 och sambandet under 2013 svagt 
negativt på -0,07754. Båda dessa samband är signifikanta.  
 
I tidigare studier som har studerat sambandet mellan dagar i lager och ROA har negativa korrelationer 
observerats. Bieniasz & Gołaś (2011) observerade i sin studie på matindustrin ett måttligt negativt 
samband men betydligt starkare än denna studie på -0,547gällande stora företag. När Enqvist, Graham 
& Nikkinen (2014) studerade sambandet mellan dagar i lager och ROA i ekonomisk nedgång var 
korrelationen väldigt svagt negativ på -0,071. I studien av Muscettola (2014) var sambandet mellan 
dagar i lager och lönsamhet -0,056. Även i studier där helt andra mått på lönsamhet har använts har 
negativa samband observerats. Deloof (2003) använde Gross operating income (hädanefter nämnt som 
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GOI) och korrelationen var svagt negativ på -0,142. Med Gross operating profit (hädanefter nämnt som 
GOP) som mått på lönsamhet observerade Perković (2012) ett svagt negativ samband på -0,179. 
 
Förändringar i dagar som kundfordring och ROA visade i denna studie ett väldigt svagt signifikant 
negativ samband på -0,07822. För jämförelse med tidigare studier mättes sambandet under 2005 till 
svagt negativt och signifikant -0,14503. Samma samband under 2013 var också väldigt svagt på  
-0,01996 och inte signifikant.  
 
I sambandet mellan dagar som kundfordring och lönsamhet skiljer sig resultaten mellan olika studier. 
Enqvist, Graham & Nikkinen (2014) observerade i sin studie ett väldigt svagt positivt samband i 
ekonomisk nedgång mellan dagar som kundfordring och ROA. Korrelationen var 0,035. Även 
Muscettola (2014) fann ett väldigt svagt positivt samband mellan dagar som kundfordring och 
lönsamhet på 0,046.  
 
Sambandet i studien av Bieniasz & Gołaś (2011) mellan dagar som kundfordring och ROA var måttligt 
negativt på -0,617. Ett svagt negativ samband mellan dagar som kundfordring och lönsamhet mer likt 
denna studie har observerats av Deloof (2003) där korrelationen var -0,173 och av Perković (2012) som 
fann korrelationen -0,197. 
 
I denna undersökning studerades även sambandet mellan förändringar i dagar som leverantörsskulder 
och ROA. Denna korrelation är väldigt svagt negativ och signifikant på -0,05742. Under 2005 var 
korrelationen -0,06079 och under 2013 -0,05519. Både dessa samband var signifikanta och väldigt svagt 
negativa. 
 
I tidigare studier finns både positiva och negativa samband observerade även om de negativa är fler. 
Muscettola (2014) observerade ett svagt positivt samband mellan dagar som leverantörsskuld och 
EBITDA/omsättning med en korrelation på 0,139. Stora företag i matindustrin visade en negativ 
korrelation mellan dagar som kundfordringar på -0,354 i studien av Bieniasz & Gołaś (2011). Enqvist, 
Graham & Nikkinen (2014) fann ett betydligt svagare negativt samband i sin studie. Korrelationen 
uppmätes då till - 0,048. 
 
Även i studier med andra mått på lönsamhet observerades ett svagt negativ samband. Deloof (2003) 
använde GOI som lönsamhetsmått och observerade en väldigt svag korrelation på -0,061. I Perković 
(2012) där GOP var det mått som användes för lönsamhet var korrelationen svag på -0,251. 
 
Överlag har det i denna studie observerats ett betydligt svagare samband mellan CCC och lönsamhet än 
vad som har gjorts i tidigare forskning. CCC hade i denna undersökning en mindre påverkan på 
lönsamheten. Gällande lager, kundfordringar, leverantörsskulder och deras samband med lönsamhet 
visade denna studie sig mer lik tidigare studier. Arbetet med dagar i lager, dagar som kundfordring och 
dagar som leverantörsskuld var av större betydelse för företagens lönsamhet än vad CCC som 
helhetsmått var. Skillnader mellan olika länder, branscher och år finns men överlag visar det sig att 
minskning av bindning i rörelsekapitalets olika delar är positiv för företagens lönsamhet. Företagen bör 
lägga tid och resurser på sin hantering av lager, kundfordringar och leverantörsskulder.   
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6 Slutsats och diskussion 
 
Kapitlet inleds med att undersökningsfrågorna upprepas för att sedan besvaras. Sedan följer en 
diskussion som bl.a. innefattar betydelsen av CCC som mått. Kapitlet avslutas sedan med olika 
förslag till vad som är intressant att undersöka i framtida forskningar inom ämnet.  
 

6.1 Undersökningsfrågor 
 

• Finns det ett samband mellan företags förändringar över tid i CCC och avkastningen över samma 
tid i företaget? 

 
• Finns det ett samband mellan förändringar i de olika delarna av CCC (kundfordringar, 

leverantörsskulder och lager) och förändring i avkastning? 
 

• Vilken del av CCC (kundfordringar, leverantörsskulder och lager) har genomgått störst 
förändring de senaste åren? 

 

6.2 Slutsatser 
 
Samtliga slutsatser är dragna utifrån hur sambanden såg ut hos svenska aktiebolag inom tillverkning och 
industri, med över 50 anställda mellan år 2013 och 2005. 
 

• Det fanns inte ett statistiskt säkerställt samband mellan förändringar i CCC och förändringar i 
ROA. 

 
• Det fanns ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan förändringar i dagar i lager och 

förändringar i ROA. 
 

• Det fanns ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan förändringar i dagar som 
leverantörsskuld och förändringar i ROA. 

 
• Det fanns ett statistiskt säkerställt negativt samband mellan förändringar i dagar som 

kundfordring och förändringar i ROA. 
 

• Sett till medelvärdet hade dagar som leverantörsskuld genomgått störst förändring. 
 

• Sett till medianvärdet hade dagar som kundfordring genomgått störst förändring. 
 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Sambanden mellan dagar i lager, dagar som kundfordring, dagar som leverantörsskuld och CCC var alla 
svaga. Att sambanden var svaga kan bero på att vissa företag i sin jakt efter en effektiv hantering av 
rörelsekapitalet har gått under en optimal nivå.  
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De svaga sambanden mellan dagar i lager, dagar som kundfordring, dagar som leverantörsskuld 
stämmer inte helt med de förklaringar som metoderna Lean, SCM, och SCF ger. Ifall dessa 
implementeras borde enligt teorin sambanden vara starkare. Att det inte var starkare kan bero på att 
metoderna implementerats på ett felaktigt sätt eller på att de i praktiken inte är lika effektiva som i 
teorin. Ytterligare en förklaring kan vara att metoderna inte är tillräckligt spridda och därmed inte 
påverkar samband speciellt mycket. En undersökning i USA visar att SCF inte har speciellt stor 
spridning då 41,7% av de tillfrågade företagen hade påbörjat arbetet med SCF men 16,7% hade kommit 
så långt att en gemensam plattform existerade (Aberdeen 2013). Även om länderna skiljer sig åt visar 
det på att metodernas spridning kan öka markant.  
 
Frågan är ifall CCC är en rättvis måttstock för att mäta arbetet med rörelsekapitalet. Det kanske är mer 
intressant att endast mäta lager, leverantörsskulder och kundfordringar separat istället eftersom 
leverantörsskulder verkar vara viktigt för att förkorta tiden, medan de samtidigt ökar CCC. 
 
Att ROA har minskat under den studerade perioden stärker påståenden om rörelsekapitalets vikt. Genom 
ett effektivisera arbetet med rörelsekapital kan en högre lönsamhet uppnås.  
 

6.4 Rekommendationer för framtida studier 
 
I denna studie undersöktes eller besvarades inte frågor om medvetenheten i arbetet med rörelsekapital 
hos de undersökta företagen. En studie som studerar sambandet mellan CCC och lönsamhet där företag 
som har en genomtänkt och medveten strategi i sitt arbete med rörelsekapital separeras från de som inte 
har det, vore väldigt intressant. 
 
Användningen av Lean, SCM eller SCF kan också vara intressant att studera. Att studera företag som 
har implementerat en metod och besvara frågor om hur metoden påverkar rörelsekapitalet, både innan 
och efter implementeringen samt dess samband med lönsamhet. 
 
Andra lönsamhetsmått skulle kunna användas istället för denna studies variabler. Andra företag av 
mindre storlek eller andra branscher skulle även kunna vara intressanta att studera t.ex. hade företag 
med färre än 50 anställda kunnat studeras.  
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