
 

 

 

  Rörelsekapital och lönsamhet 

– Finns det ett samband? 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper| 

Kandidatuppsats 15 hp |Företagsekonomi C - Finansiering| VT 2015  

Logistik och ekonomiprogrammet  

Av: Jonatan Jonsson och Viktor Segolsson 

Handledare: Ogi Chun 

 



 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra opponenter Yusuf, Batoul, Sandra och Matilda för deras kloka 

åsikter under uppsatsens gång. 

Vi vill även tacka vår handledare Ogi Chun för hans synpunkter och vägledning. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett bra samarbete. 

 

Jonatan Jonsson      Viktor Segolsson 

  

 

  



 

 

Sammanfattning 

Titel:  Rörelsekapital och lönsamhet – Finns det ett samband? 

Nivå:   Företagsekonomi C, kandidatuppsats 

Författare:  Jonatan Jonsson och Viktor Segolsson 

Handledare: Ogi Chun 

Termin:  VT 2015 

Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan rörelsekapital och 

lönsamhet för företag i olika storleksklasser på svenska maskintillverkande 

företag. 

Metod:  Studien baseras på en kvantitativ metod för att undersöka rörelsekapitalets 

samband med lönsamheten. Datan som användes i studien hämtades från retriever 

business och uträkningarna gjordes i Microsoft Office Excel. Variablerna storlek 

på företag, utvecklingsfas och rörelsekapitalspolicy användes för att kategorisera 

datan i flertalet tester. 

Teori:  Studiens rörelsekapitalsmått var kassacykeln och lönsamhetsmåttet var 

bruttovinstmarginalen. 

Resultat:  Studiens resultat visade att det inte fanns något samband mellan rörelsekapital och 

lönsamhet i 13 av de 24 undersökningarna. 

Slutsats:  Studiens slutsats är att sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet skiljer sig 

åt hos företag i olika storleksklasser på svenska maskintillverkande företag. 

Nyckelord:  Rörelsekapital, bruttovinstmarginalen, kassacykeln, rörelsekapitalspolicy, 

utvecklingsfas, storlek på företag. 

  



 

 

Abstract 

Title:  Working capital and profitability – Is there a relationship? 

Level:   Bachelor of Business administration, thesis 

Authors:  Jonatan Jonsson and Viktor Segolsson 

Supervisor:  Ogi Chun  

Semester:  Spring 2015 

Objective:  The purpose of this study is to examine the relationship between working capital 

and profitability for companies of different sizes on Swedish machine 

manufacturing companies. 

Method:  The study is based on a quantitative method to examine the working capital 

relationship with profitability. The data used in the study was obtained from 

retriever business and the calculations were performed in Microsoft Office Excel. 

The variables size of business, development phase and working capital policy 

were used to categorize the data in several tests. 

Theory:  The study's working capital measure was the cash conversion cycle and the 

profitability measure was the gross profit margin. 

Results: The study's results was that there is no relationship between working capital and 

profitability in 13 of the 24 examinations. 

Conclusion:  The study concluded that the relationship between working capital and 

profitability differ among companies of different sizes in Swedish machine 

manufacturing companies. 

Keywords:  Working capital, gross profit margin, cash conversion cycle, working capital 

policy, development phase, size of business   
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en problembakgrund som ger en bredare bild kring ämnet rörelsekapital. I 

problemdiskussionen diskuteras problemet studien vill undersöka som mynnar ut i 

frågeställningar, syfte och avgränsningar. 

1.1. Problembakgrund 
Efter några turbulenta år under 2000-talet har allt fler företag försökt effektivisera sitt arbete med 

rörelsekapitalet i hopp om att förbättra sin verksamhet1. Rörelsekapitalet definieras av Ding, 

Guarglia och Knight som skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder2. 

Omsättningstillgångarna består av posterna kassa, kundfordringar, övriga kortfristiga fodringar, 

råmaterial, produkter i arbete och varulager3. Att effektivisera sitt arbete med rörelsekapitalet 

innebär att mindre kapital binds upp under en kortare period och att produkterna snabbare 

förädlas till pengar. Finansiering av omsättningstillgångar kan göras med krediter från 

leverantörer, eget kapital eller långfristiga lån.4 

Företag kan antingen ha ett positivt eller negativt rörelsekapital. Ett positivt rörelsekapital är när 

omsättningstillgångarna är större än kortfristiga skulder vilket innebär att en del av 

omsättningstillgångarna är finansierade med långfristigt kapital. Om rörelsekapitalet skulle vara 

negativt är omsättningstillgångarna fullt ut finansierade med kortfristigt kapital. Att ha ett 

negativt rörelsekapital kan vara en indikator på att företaget har brist på likvida medel och 

utnyttjar leverantörskrediterna till max.5 Genom att studera rörelsekapitalets storlek i jämförelse 

med omsättningen bildas en uppfattning om rörelsekapitalet ligger inom en normal nivå. I 

industrier bör det vara mellan 20-25 % av omsättningen6. Att som företag identifiera och aktivt 

arbeta med rörelsekapitalsbindningen är ett viktigt steg för att bli ett mer effektivt företag7. Hill, 

Kelly och Highfield studerade rörelsekapitalets hos 3343 stycken amerikanska företag under 

perioden 1996 till 2006. Resultatet visade att medelvärdet för storleken av rörelsekapitalet hos 

företagen var 23 % av nettoomsättningen8. 

Desto mer kapital ett företag binder i rörelsekapitalet, desto mindre utrymme lämnar de för att 

öka sin likviditet. Rörelsekapitalet kan inte reduceras till ett minimum utan att det påverkar 

företagets drift i stort.9 Om ett företag förkortar betalningstider till kund, skjuter upp skulder och 

har ett minimalt lager kan de minska sitt rörelsekapital. Att skjuta upp skulder till leverantörer 

ger företag längre tillgång till produkterna innan de behöver betala vilket kan vara ett lönsamt 

och flexibelt sätt att finansiera sin verksamhet. Problemet med att skjuta upp sina skulder är att 

det kan leda till en högre ränta på sina krediter samt att förkortningar av krediter till kund och 

minimalt lager kan leda till en sämre försäljning.10 Motsatsen är att företag har höga nivåer av 

rörelsekapital för att maximera dess värde. Stora lager för att maximera servicegraden och 

                                                 
1 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
2 Ding, S. Guarglia, A. & Knight, J. “Investment and financing constraints in China: Does working capital management make a difference?” 

Journal of Banking & Finance, vol. 37 no.5 (2013) sid. 1490-1507 
3 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
4 Ibid 
5 Hansson, S., Arvidson, P., Lindquist, H., Företags- och räknenskapsanalys. 10:e upplagan, Studentlitteratur AB, 2006, sid. 181-182 
6 Ibid sid. 182 
7 Catasús, B., Gröjer, J-E.,Högberg O., Johansson, A., Boken om nyckeltal. 2:a upplagan Malmö, Liber, 2008 
8  Hill, D., Kelly, W., Highfield, J. “Net operating working capital behavior: A first look” Financial Management, vol.39, no.2 (2010), sid. 783-

805. 
9 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
10 Ibid 



 

2 

 

minimera möjligheten att varorna inte finns på lagret, erbjuda generösa kredittider till kunden 

som får längre tid på sig att betala och får tillgång till produkten innan de betalat. Det kan leda 

till en ökad försäljning men sämre lönsamhet då företag måste binda upp mer kapital.11 

Arbetet med att ha rätt nivå på rörelsekapitalet är centralt för ett företag. Padachi argumenterar 

för att en obalans mellan rörelsekapitalets poster kan öka företagets lönsamhet kortsiktigt, men 

påverkar företaget negativt på långsikt12. Styrningen av rörelsekapitalet är därmed ett känsligt 

område inom ekonomisk förvaltning hos företag13. För att undvika obalanser måste 

omsättningstillgångar vara i balans med kortfristiga skulder. Arbetet med rörelsekapitalet är 

betydelsefullt för företagets finansiella välmående. Rörelsekapitalet måste underhållas och 

kontrolleras för att inte påverka framtida försäljningar negativt eller företagets lönsamhet. 

Företagsledningen måste därmed sköta uppgiften att finna den mest optimala nivån av likviditet, 

för att kunna göra investeringar, samt kunna betala av sina skulder.14 Ett företags framgång 

påverkas starkt av förmågan hos verksamhetsstyrare att effektivt hantera verksamhetens 

fodringar, lager och leverantörsskulder15. Idag är det därför en utmaning att matcha in- och 

utflöden av kapital på det effektivaste sättet16. Den största delen av ekonomiansvariges tid och 

kraft går åt att finna en optimal balans mellan omsättningstillgångar och skulder hos företaget17. 

Av dessa skäl är arbetet med rörelsekapitalet komplicerat och bör beaktas. 

 

1.2.  Problemdiskussion  
Företag försöker att effektivisera styrningen av rörelsekapitalet men att hitta rätt balans mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är inte enkelt. Beroendes på vilka operativa och 

finansiella faktorer ett företag ställs inför tvingas de styra sitt arbete med rörelsekapitalet på olika 

sätt. Styrningen av rörelsekapitalet fångar flera dimensioner hos ett företag och därför menar 

Hill, Kelly och Highfield att tillväxt, osäkerhet i försäljning och lönsamhet påverkar hur företag 

styr sitt rörelsekapital. Ett företag i tillväxt kan dra nytta av att ha ett större rörelsekapital för att 

förse sina kunder med varor, medan ett företag i nedgång kan reducera kostnader i 

rörelsekapitalet för att försöka stärka sin likviditet.18 Hur ett företag väljer att styra sitt arbete 

med rörelsekapitalet kan mätas genom att jämföra storleken av företagets omsättningstillgångar 

med kortfristiga skulder. Företaget kan antingen driva en aggressiv rörelsekapitalspolicy med en 

lägre nivå av rörelsekapital, eller motsatsen vilket är att ha en konservativ policy.19 Beroendes på 

vilken strategi ett företag har kan det leda till olika konsekvenser på deras operativa drift. Ett för 

stort överskott på omsättningstillgångar kan ha en negativ påverkan på lönsamheten medan en 

                                                 
11 Deloof, M., Jegers, M. “Trade credit, product quality, and intragroup trade: Some European evidence” Financial management, vol. 25, no.3 

(1996), sid. 33-43 
12 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms” 
International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
13 Joshi, P. “Working Capital Management under Inflation” Anmol Publishers, vol. 1 no.1 (1995), sid. 20- 93 
14 Raheman A., Nasr M. “Working capital management and profitability- case of Pakistani firms” International review of Business Research 

Papers, Vol.3 No.1 (2007), sid. 279-300 
15 Filbeck, G., Krueger, M., ”An Analysis of Working Capital Management Results Across Industries” American Journal of Business, vol.20 no.2 

(2005), sid. 11-18 
16 Kroes, J., Manikas, A. “Cash flow management and manufacturing firm financial performance: A longitudinal perspective” International 
Journal of Production Economics, vol. 148 (2014), sid. 37-50 
17 Lamberson M., “Changes in Working Capital of Small firms in relation to changes in economic activity” American Journal of Business, vol. 10 

no.2 (1995), sid. 45-50 
18 Hill, D., Kelly, W., Highfield, J. “Net operating working capital behavior: A first look” Financial Management, vol.39, no.2 (2010), sid. 783-

805. 
19 Bank, E. Demand media “Aggressive vs conservative working capital” 2015-04-15 11:30, http://smallbusiness.chron.com/aggressive-vs-
conservative-working-capital-65216.html 

http://smallbusiness.chron.com/aggressive-vs-conservative-working-capital-65216.html
http://smallbusiness.chron.com/aggressive-vs-conservative-working-capital-65216.html
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för låg nivå av omsättningstillgångar kan leda till brister på lagret, vilket försvårar möjligheten 

att driva en friktionsfri verksamhet.20 

Padachi skriver i sin undersökning om rörelsekapitalet hos mauritiska företag att storleken på 

företaget är en faktor som bör läggas vikt vid. Mindre företag måste ha större tillit till sina 

kortfristiga fodringar för att finansiera sina tillgångar. Padachi menar därför att vikten hos 

styrningen av rörelsekapitalet för företagets tillväxt och överlevnad är stor. 21 Mindre företag är 

begränsade i sina val att finansiera rörelsekapitalet eftersom de jämfört med större företag inte 

har samma förtroende hos långivare22. Färre finansieringsalternativ leder till en ökad 

tillförlitlighet av egen finansiering från ägare23. I en undersökning på företags kontantinnehav, 

visar Opler et al. i sin studie att pengar och storlek har ett negativt samband. Större företag har ett 

mindre behov av likvida medel då de har bättre tillgång till att ta kortfristiga lån. God möjlighet 

att ta lån innebär att företag kan använda sig av extern finansiering till en lägre kostnad.24 Detta 

leder i sin tur till att ett företag kan ha en längre kassacykel och utnyttja konkurrensfördelarna 

med en konservativ rörelsekapitalspolicy25. 

Ytterligare en faktor är att beroendes på vilken industri företaget verkar i så påverkar det hur 

rörelsekapitalet styrs. Hawawini, Viallet och Vora menar på att rörelsekapitalstyrningen ser olika 

ut beroendes på vilken bransch företaget verkar i. Exempelvis skiljer sig tillverkande företags 

rörelsekapitalspolicy stort från tjänsteföretag. Detta eftersom tillverkande företag arbetar med 

stora lager medan sistnämna i princip inte har något lager alls.26 

För att undersöka ett företags hantering av rörelsekapitalet är kassacykeln ett användbart verktyg 

som kombinerar mätningen mellan lager, fodringar och skulder27. Kassacykeln ger ett mått på 

hur många dagar det tar från att ett företag köpt in en produkt tills dess att de fått betalt för den. 

Flertalet studier av bland annat Padachi, Rehn, Shin och Soenen har använt kassacykeln för att 

analysera rörelsekapitalet hos företag. De har undersökt relationen mellan kassacykeln och 

lönsamhet och funnit att det finns ett negativ samband, desto länge kassacykel ett företag har 

desto sämre lönsamhet.28 

Det tidigare studier saknar som denna undersökning vill täcka är att fokusera på rörelsekapitalet 

och lönsamheten i en bransch utifrån variabler som inte kombinerats tidigare. Med Hill, Kelly 

och Highfields påpekande om att ett företags tillväxt eller nedgång påverkar rörelsekapitalet29 

                                                 
20 James, C., John, M. Fundamentals of Financial Management. 12:e upplagan New York, Prentice Hall Publisher, 2004 

21 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms” 
International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
22 Ebben, J., Johnson, A., “Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital, and Firm 

Performance” Journal of Small Business & Entrepreneurship, vol.24 no.3 (2011), sid. 381-396 
23 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms” 

International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
24 Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. “The determinants and implications of corporate cash holdings” Journal of Financial 
Economics, vol.52 no.1 (1999), sid. 3-46 
25 Afza, T., Nazir, M., “Is it better to be aggressive or conservative in managing working capital?” Journal of Quality and Technology 

Management, vol. 3 no. 2 (2007), sid. 11-21 
26 Hawawini, G., Viallet, C. and Vora, A., “Industry Influence on Corporate working capital decisions”, Sloan Management Review, vol. 27 no. 4 

(1986), sid.15-24 
27 Shin H., Soenen, L., “Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability” Journal Financial Practice and Education, Vol. 8  (1998), sid. 
37-45 
28 Ibid  
29 Hill, D., Kelly, W., Highfield, J. “Net operating working capital behavior: A first look” Financial Management, vol.39, no.2 (2010), sid. 783-
805. 
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och Padachis mening om att företagets storlek påverkar styrningen30 väcktes vissa frågor. 

Stämmer alltid det negativa sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet för företag i olika 

storleksklasser? Kommer resultaten att skilja sig för företag i olika storleksklasser, i olika 

utvecklingsfaser? Skiljer det sig beroendes på om ett företag i en viss storleksklass driver en 

aggressiv eller konservativ rörelsekapitalspolicy? 

Efter Hawawini, Viallet och Voras redogörelse om att rörelsekapitalet ter sig olika beroende på 

vilken bransch företaget verkar i31, har denna studie valt att endast fokusera på en bransch. Flera 

kunniga forskare kring området rörelsekapital har påpekat att det mest intressanta att studera är 

en kapitalintensiv bransch, detta på grund av att rörelsekapitalet branschspecifika karaktär. Av de 

olika förslag på branscher och industrier som tidigare forskare föreslagit har denna studie valt 

maskintillverkande företag. 32 För att forma en rättvis bild över hur rörelsekapitalet ser ut i 

branschen bör man observera fler än ett år33. Denna studie har därför gjort en undersökning om 

rörelsekapital och lönsamhet på svenska maskintillverkande företag över en treårsperiod. 

 

1.3. Frågeställningar 
 Skiljer sig sambandet mellan lönsamhet och rörelsekapital för företag i olika 

storleksklasser? 

 Skiljer sig sambandet mellan lönsamhet och rörelsekapital för företag i olika 

storleksklasser i tillväxt, stagnation och nedgång? 

 Skiljer sig sambandet mellan lönsamhet och rörelsekapital för företag i olika 

storleksklasser med aggressiv och konservativ rörelsekapitalspolicy? 

 

1.4. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet för 

företag i olika storleksklasser på svenska maskintillverkande företag. 

 

1.5.  Avgränsningar 
Den här studien är avgränsad till att endast undersöka de faktorer som berör rörelsekapitalet. 

Studien fokuserar på olika mätbara variabler som kan ge svar på om rörelsekapitalet påverkar 

lönsamheten för företaget. Studien tar inte hänsyn till andra branscher och undersöker inte 

enmansföretag. Undersökningen är begränsad till endast svenska maskintillverkande aktiebolag. 

 

 

                                                 
30 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing firms” 

International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
31 Hawawini, G., Viallet, C. and Vora, A., “Industry Influence on Corporate working capital decisions”, Sloan Management Review, vol. 27 no. 4 
(1986), sid.15-24 
32 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
33 Björkman, H., Hillergren, M., ”The effects of working capital managment on firm profitability – A study examining the impacts of different 
company characteristics” Master’s Thesis. Umeå Universitet (2014) 
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs tillvägagångssättet denna studie använt sig av för att undersöka dess 

syfte. Vilket urval och hur data samlats in gås igenom.  Därefter redovisas studiens 

hypotesprövning som beskriver hur studien utfört sambandstester. Datan har kategoriserats efter 

olika variabler och hypoteser har ställts upp för varje kategori. Kapitlet avslutas med en 

metodkritik om vad som kunde gjorts bättre. 

2.1. Vetenskaplig utgångspunkt 
Positivism och hermeneutik är begrepp som ofta nämns när man pratar om vetenskapliga 

utgångspunkter. Hermeneutik kan beskrivas som att man vill förstå varför vissa fenomen händer 

och tolkar framförallt människors handlingar.34 Positivism är en samhällsvetenskaplig 

infallsvinkel som förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studier av den 

sociala verkligheten och alla dess aspekter35. 

Den insamlade empirin bygger på mätbara observationer och information som har samlats in från 

publicerade årsredovisningar under en specifik tidsperiod från utvalda företag. För att utforma 

tänkbara hypoteser från insamlad data och utgå från erkända teorier menar Saunders, Lewis & 

Thornhill att den positivistiska utgångspunkten är fördelaktigt att använda36. Studien har testat 

teorier, variabler och kontrollerat tidigare resultat samt bidragit till nya perspektiv inom 

rörelsekapital för svensk maskintillverkning. Studien koncentrerar sig på hur rörelsekapitalet och 

storleken förhåller sig till lönsamheten, inte hur företagen bestämmer styrningen av företaget. 

Idag finns det många teorier och vetenskapliga undersökningar som beskriver de påverkande 

variablerna och därför har denna studie ett positivistiskt angreppssätt. 

 

2.2. Undersökningsansats 
Deduktion, abduktion och induktion är tre olika undersökningsansatser. De handlar om att man 

antingen skapar teorier eller utgår ifrån de. Induktion är data som samlats in och sammanställs 

för att sedan formulera teorier kring detta. Deduktion utgår från redan befintliga teorier och testar 

dessa mot resultatet som studien får. Abduktion är en blandning av både deduktion och 

induktion. Först används induktionen för att skapa en teori som sedan övergår till deduktion för 

att testa teorin.37 

Genom att samla kunskap och information om vad och hur olika variabler påverkar 

rörelsekapitalet användes en deduktiv ansats för djupare förståelse kring ämnet. Innan denna 

studie startade studerades tidigare forskning och teorier kring ämnet för att ge insikt i 

rörelsekapitalet och dess påverkande variabler. Detta ger forskaren förväntningar på verkligheten 

vilket blir användbart för att utforma hypoteser om resultatet för studien.38 

 

 

 

                                                 
34 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan Stockholm, Liber AB, 2014 sid. 30 
35 Denscombe, M. Forskningshandboken. 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2009, sid. 422 
36 Saunders, M. Lewis, P. Thornhill, A. Research methods for business students. 5:e upplagan Harlow, Pearson Education Limited, 2009, sid. 113 
37 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan Stockholm, Liber AB, 2014, sid. 30 
38 Ibid sid. 30 
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2.3. Undersökningsmetod 
Det finns två stora undersökningsmetoder, kvalitativ- och kvantitativ metod. Kvalitativ forskning 

är mer inriktad på ord än siffror. Det handlar om att gå mer djupgående, få en förståelse kring 

händelser. Oftast sker det djupgående och återkommande interjuver och observationer.39 En 

kvantitativ forskning handlar mer om en insamling av numeriska data och relation mellan teori 

och forskning.40 

 

Eftersom denna studies syfte är att undersöka sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet är 

en kvantitativ metod mest lämplig. Detta för att studien undersöker en större mängd data och för 

att kunna generalisera för en bransch41. För att uppnå detta samlades data in via årsredovisningar 

som sammanställdes och kategoriserades efter utvalda variabler. 

 

2.3.1. Urval 
Valet av bransch gjordes via ett bekvämlighets urval vilket betyder att forskaren subjektivt väljer 

vad som är lätt att samla in data ifrån42. Populationen består i grunden av samtliga de enheter 

som man gör sitt urval ifrån43 och för studiens utvalda bransch bestod det av 1885 företag44. 

Valet av företag gjordes via ett stratifierat urval vilket betyder att alla företag delades upp i 

stratum och inom varje stratum hade alla enheter samma möjlighet att väljas ut45. Denna studie 

använde EU-rekommendationer46 för att kategorisera företag efter storlek och kriterierna för 

denna uppdelning kan ses i tabell 1.  Grupperna bestod av 1094 mikroföretag, 510 små företag, 

222 medelstora företag och 59 stora företag. Ur varje stratum slumpades 25 stycken företag fram 

med hjälp av en slumpgenerator på hemsidan slump.nu, vilket genererade 100 unika företag som 

observerades över tre år vilket gav 300 observationer. Företagen hämtades på retriever business 

som är en företagsdatabas som innehåller årsredovisningar och bokslutssiffror47. 

 

2.4. Datainsamling 

2.4.1. Sekundärdata 
Två exempel av data som kan samlas in till en undersökning är primär- och sekundärdata. 

Primärdata är data som endast samlats in för en specifik undersökning och kan göras genom t.ex. 

intervjuer och enkäter. Sekundärdata är information som inte skapats för undersökningen utan 

har skapats av en annan anledning. Det kan vara i form av exempelvis årsredovisningar och 

Powerpoints.48 

 

Datainsamlingen till denna studie består av sekundärdata och inhämtades från årsredovisningar 

från utvalda företag, vetenskapliga artiklar som berör vårt forskningsområde, tidigare uppsatser 

med snarlik forskning och kurslitteratur där teorier hämtats. 

 

                                                 
39 Denscombe, M. Forskningshandboken. 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2009, sid. 367-368 
40 Ibid sid. 327-328 
41 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. 3:e upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2006, sid. 30 
42 Denscombe, M. Forskningshandboken. 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2009, sid. 39 
43 Ibid sid. 32 
44 Retriever Business, 2015-04-24 13:00, http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/businessinfo/doNavigatorDrilldown 
45 Denscombe, M. Forskningshandboken. 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2009, sid. 33-34 
46 Europeiska unionen ”Definition av mikroföretag, små och medelstora företag” 2015-04-17 09:55, 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm 
47 Retriever Business, 2015-04-24 13:00, http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/businessinfo/doNavigatorDrilldown 
48 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan Stockholm, Liber AB, 2014, sid. 298 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm
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2.5. Hypotesprövning 
För att kontrollera om det finns något samband, eller någon koppling, mellan två eller flera 

datauppsättningar bör en statistisk hypotesprövning utföras. En sådan hypotesprövning ger en 

uppfattning om sannolikheten för sambandet som hittades mellan två eller fler variabler snarare 

beror på en ren tillfällighet än ett verkligt samband. Det är ett redskap som forskaren kan 

använda för att få en indikation på huruvida han eller hon bör betrakta sambandet som 

otillförlitligt. Vid en hypotesprövning skall två skilda antaganden utformas, en nollhypotes och 

en mothypotes. Nollhypotesen föresätter att det inte påvisas ett synligt samband mellan 

variablerna, vilket forskaren håller fast vid såvida den inte övertygas om att det som framträdde 

inte är en tillfällighet. Den statistiska hypotesprövningen kommer fram till en siffra som är en 

uppskattning av sannolikheten för att ett uppfattat samband är en tillfällighet. Om sannolikheten 

för att resultatet är en tillfällighet som beräknas vara mindre än 5 av 100, anses det synbara 

sambandet vara statistiskt signifikant. Detta kallas för signifikansnivå.49 

Eftersom denna studie har undersökt sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet för företag i 

olika storleksklasser har en hypotesprövning utförts. Denna studie har testat varje storleksklass 

enskilt som grupp, samt delat in och testat varje observation efter vilken storlek, utvecklingsfas 

och rörelsekapitalspolicy de hade under året de observerades. Sammanlagt har därför sex tester 

utförts på varje storleksklass och signifikansnivån har redovisats via ett P-värde i denna studie. 

Om P-värdet är under 0,05 har det med 95 % säkerhet varit statistiskt signifikant och 

nollhypotesen förkastats50. Studien har använt programmet Excel för att beräkna sannolikheten 

och har även redovisat Multipel R som visar korrelationen mellan variablerna. Värdet av 

Multipel R redovisas mellan -1 och 1 vilket visar om lutningen av sambandet är negativt eller 

positivt51. 

 

2.6. Variabler 

2.6.1. Storlek på företag 

Studien har valt att kategorisera företagen efter storlek och har använt EU rekommendationer för 

att dela in dem efter mikro-, små-, medelstora- och stora företag. Mikro samt små och medelstora 

företag definieras utifrån sin personalstyrka och omsättning. Ett medelstort företag preciseras 

som ett företag med mindre än 250 men mer än 49 personer anställda. För att klassas som ett 

medelstort företag får inte heller årsomsättning överskrida 50 miljoner euro. Om antalet anställda 

eller omsättning överskrider 250 personer eller 50 miljoner euro klassas det som ett stort företag. 

Små företag definieras som ett företag med färre än 50 men mer än 9 personer anställda, med en 

omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro per år. Ett mikroföretag bedöms som ett företag 

med färre än 10 personer anställda men med minst 1 anställd och vars omsättning inte överstiger 

2 miljoner euro per år.52 

                                                 
49 Denscombe, M. Forskningshandboken. 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2009, sid 341-343 
50 Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O. Statisktisk verktygslåda 1 – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2:a 
upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2010, sid. 261 
51 Ibid sid. 155 
52 Europeiska unionen ”Definition av mikroföretag, små och medelstora företag” 2015-04-17 09:55, 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm
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Eftersom indelningen av storlek på företag är en EU-rekommendation är omsättningen skriven i 

antal euro. För att dela upp svenska företag i olika storleksklasser har euron beräknats om till 

antal kronor ett företag får ha i årsomsättning. Studien undersöker företag under perioden 2011-

2013 och har därför valt att använda euro kursens genomsnitt i december 2012. 1 euro var då 

8,9630 kr53 och nedanför följer en sammanställd tabell för samtliga kriterier. 

Tabell 1 Definition av storlek på företag 

Storlek Anställda Omsättning 

Mikro 1-9 personer  Max 17,93 miljoner kr 

Små 10-49 personer Max 89,63 miljoner kr 

Medel 50-249 personer  Max 448,15 miljoner kr 

Stora Fler än 250 Mer än 448,15 miljoner kr 

Nedan redovisas år 2014 fördelningen utav svenska maskintillverkande aktiebolag. 

Tabell 2 Antal företag av varje storlek i branschen 

Storlek Anställda Andel Antal företag 

Mikroföretag 1-9 58,03 % 1094 

Små företag 10-49 27,06 % 510 

Medelstora företag 50-249 11,78 % 222 

Stora företag >250 03,13 % 59 

Totalt  100 % 1885 

         54 

2.6.1.1. Hypotes för företag i olika storleksklasser 

Resultat från tidigare undersökningar av bland annat Deelof55 och Rehn56 visade att ett negativt 

samband råder mellan rörelsekapital och lönsamhet. Deras resultat har lett denna studie in på att 

undersöka om relationen skiljer sig om man analyserar företag i olika storlekar. 

Storleken på företaget har en betydelse då de tvingas arbeta efter olika förutsättningar. Större 

företag kan ställa hårdare krav på sina leverantörer och förlänga kredittiden för att minska sitt 

rörelsekapital. Ett mindre företag har inte samma handlingskraft utan tvingas i större 

utsträckning arbeta effektivare för att minska sitt rörelsekapital.57 Detta kan indikera att mindre 

företag visar ett tydligare negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet jämfört med 

stora företag.  

Samtidigt finns det även anledning att tro att ett negativt samband inte alltid behöver råda. Om 

ett företag arbetar efter att minska sitt rörelsekapital men misslyckas med att uppnå rätt balans 

mellan omsättningstillgångar och lönsamhet kan företaget påverkas negativt. Ett företag som 

                                                 
53 Skatteverket ”Omräkningskurser för euro per redovisningsperiod” 2015-04-18 14:50, 
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/euronskatterna/omrakningskurser/redovisningsperioder.4.2ef18e6a125660db8b0800

04155.html 
54 Retriever Business, 2015-04-24 13:00, http://web.retriever-info.com.till.biblextern.sh.se/services/businessinfo/doNavigatorDrilldown 
55 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
56 Deloof, M., ”Does Working Capital Managment Affect Profitability in Belgian Firms?” Journal of Business Finance & Accounting, vol. 30 

no.3 (2003), sid. 573-578. 
57 Ebben, J., Johnson, A., “Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital, and Firm 

Performance” Journal of Small Business & Entrepreneurship, vol.24 no.3 (2011), sid. 381-396 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/euronskatterna/omrakningskurser/redovisningsperioder.4.2ef18e6a125660db8b080004155.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/euronskatterna/omrakningskurser/redovisningsperioder.4.2ef18e6a125660db8b080004155.html
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reducerar sitt rörelsekapital genom att minska på lagret kan missa försäljning vilket leder till en 

minskad omsättning.58 Ett företag som missar försäljning går miste om tjänade marginalkronor 

och missar därmed chansen att öka sin lönsamhet. 

Samtidigt som ett större företag kan förminska sitt rörelsekapital genom att förlänga kredittider 

så hanterar de större volymer vilket kan ge större effekter om det missköts. Ett stort företag har 

större lagringsytor att nyttja vilket kan leda till att för mycket kapital binds upp i 

omsättningstillgångarna. Ett större företag kan dock i större utsträckning klara av en sämre 

styrning då de har mer kapital och omsätter mer pengar. Ett mindre företag har inte samma 

lagringsytor men har svårare att finansiera ett missköt rörelsekapital. Ett mindre företag är mer 

känsligt för misskötsel då de i större utsträckning måste förlita sig mer på egen finansiering från 

ägare.59 

Denna studie har därför testat sambandet mellan rörelsekapitalet och lönsamheten enskilt för de 

olika storleksklasserna beskrivna tidigare i arbetet. Storlekens fördelar och nackdelar som 

medföljer gör att resultaten blir intressanta att beakta. 

Nedan följer de hypoteser som studien utformat för företag i olika storlekar: 

Tabell 3 Hypoteser storlek på företag 

Stora företag 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. 

Medelstora företag 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. 

Små företag 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. 

Mikroföretag 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. 

 

2.6.2. Utvecklingsfas 
Tillväxten i företaget räknas ut genom att ta fram den procentuella förändringen i försäljningen 

under en vald period. Den procentuella förändringen beskriver företagets tillväxttakt över det 

valda intervallet. Utvecklingsfasen kan definieras som den procentuella förändringen i 

försäljning mellan period t-1 till t60. 

Studien har delat upp de undersökta företagen efter vilken utvecklingsfas de haft under ett år. De 

olika utvecklingsfaserna har delats upp i tre kategorier: nedgång, stagnation och tillväxt. För att 

göra denna indelning har inflationen använts som mått för att bedöma vilken fas företaget befann 

                                                 
58 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
59 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing 

firms” International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
60 Hill, D., Kelly, W., Highfield, J. “Net operating working capital behavior: A first look” Financial Management, vol.39, no.2 (2010), sid. 783-
805. 
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sig i. Under de åren som studiens data uppkom har inflationen varit 2,6 %, 0,9 % och 0,0 %61 

vilket ger ett medelvärde på 1,17 %. Den ekonomiska tillväxten sägs vara i stagnation när 

tillväxten är mellan 2 och 3 % per år62. I studien valdes därför den närmaste procentenheten som 

var högre för inflationen, det vill säga 2 %, som gräns för tillväxt. Detta innebär att ett företag 

med en utveckling på 2 % till -2 % över ett år har klassats som ett företag i stagnation. Ett 

företag med mindre än -2 % har klassats som ett företag i nedgång. 

 

2.6.2.1. Hypotes för företag i olika utvecklingsfaser 

Hill, Kelly och Highfield menar på att försäljningstillväxten påverkar styrningen av 

rörelsekapitalet, men att relationen dem emellan är komplicerad. En mer avslappnad kredit och 

lagerhållningspolicy kan stimulera försäljning, men samtidigt öka kapitalbindningen i 

rörelsekapitalet. För företag i tillväxt läggs större vikt vid att förse kunder med varor för att öka 

omsättningen. Mindre fokus läggs på att skärpa betalningsvillkoren till kund och lagerhållning63. 

Molina och Preve skriver i en studie gjord från 2009 om kundfodringspolicy hos företag i 

finansiella trångmål. De beskriver hur generösare kredittider är omvänt relaterat till en sjunkande 

försäljningstillväxt. Dem menar på att företag med en tidigare period av försäljningstillväxt 

skärper kraven på deras kreditutgivning när försäljningstillväxten planar ut64. Deloof och Jegers 

visar i en studie gjord på Belgiska firmor hur skulder är direkt korrelerade med tillväxt. De 

menar på att leverantörer är mer villiga att erbjuda generösare krediter till företag med bättre 

villkor för ökad tillväxt, i hopp om att bygga långsiktiga relationer65. 

Eftersom utvecklingsfasen för företag påverkar dess styrning av rörelsekapitalet har denna studie 

undersökt om samband kan hittas mellan rörelsekapital och lönsamhet i de olika faserna. 

Företagen har även att delats in efter storlek i de olika faserna för att närmare undersöka 

sambandet. Följande hypoteser har testats i undersökningen. 

Tabell 4 Hypoteser utvecklingsfas 

Tillväxt 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

Stagnation 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

Nedgång 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

                                                 
61 Söderlund, A. Ekonomin.se “Hur påverkar inflationen och reporäntan min avkastning?” 2015-05-05 14:06 http://www.ekonomin.se/inflation-

och-reporanta/ 
62 Investopedia “Stagnation” 2015-05-05 14:15 http://www.investopedia.com/terms/s/stagnation.asp 
63 Hill, D., Kelly, W., Highfield, J. “Net operating working capital behavior: A first look” Financial Management, vol.39, no.2 (2010), sid. 783-

805. 
64 Molina, C., Preve, L., “Trade Receivables Policy of Distressed Firms and Its Effect on the Costs of Financial Distress”, in Financial 

Management, vol. 38 no. 13 (2009), sid. 663-686. 
65Deloof, M., Jegers, M., “Trade Credit, Corporate Groups, and the Financing of Belgian Firms” Journal of Business Finance & Accounting, 
vol.26 no.7 – 8 (1999), sid. 945-966 

http://www.ekonomin.se/inflation-och-reporanta/
http://www.ekonomin.se/inflation-och-reporanta/
http://www.investopedia.com/terms/s/stagnation.asp


 

11 

 

2.6.3. Aggressiv rörelsekapitalspolicy 
En aggressiv rörelsekapitalpolicy är när ett företag försöker minimera investeringar i 

omsättningstillgångar i kombination med en stor användning av kortfristiga skulder. Målet är att 

minska den tid som behövs för att tillverka produkter och leverera produkten/tjänsten. Det 

företaget vill uppnå är att korta ner sin kassacykel så mycket som möjligt66. För att räkna ut 

rörelsekapitalspolicyn dividerar man omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Ett företag 

har en aggressiv policy när svaret på uträkningen är mindre än två67. 

 

2.6.3.1. Hypotes för företag med aggressiv rörelsekapitalspolicy  

I branschen svensk maskintillverkning tillverkas högvärdiga, kapitalkrävande produkter vilket i 

sin tur bör leda till att företag har svårare att driva en aggressiv rörelsekapitalspolicy. Detta 

innebär inte att företag i branschen har sämre lönsamhet än företag i andra branscher, utan att de 

måste arbeta effektivare med sitt kapital. Eftersom det är en kapitaltung bransch är det intressant 

att analysera om företag med en aggressiv policy visar ett starkare samband mellan rörelsekapital 

och lönsamhet. Därför blir jämförelsen med företag som har en motsatt policy intressant att 

analysera. Följande hypotes ställdes upp för företag med en aggressiv rörelsekapitalspolicy: 

Tabell 5 Hypotes aggressiv rörelsekapitalspolicy 

Aggressiv rörelsekapitalpolicy 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för företag med en aggressiv 

rörelsekapitalspolicy för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för företag med en 

aggressiv rörelsekapitalspolicy för varje storleksklass. 

 

2.6.4. Konservativ rörelsekapitalspolicy 
En konservativ rörelsekapitalpolicy är när lagret är fullt och skulderna är kontrollerade. Målet för 

en konservativ policy är att sänka riskerna för kortfristiga brister men på längre sikt kan det dock 

drabba lönsamheten. Detta eftersom mer kapital bundits upp i omsättningstillgångarna vilket gör 

att företagen inte har samma investeringsmöjligheter. En konservativ rörelsekapitalspolicy är när 

omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder ger ett högre värde än två68. 

 

2.6.4.1. Hypotes för företag med konservativ rörelsekapitalspolicy 

Som diskuterats i avsnittet Aggressiv rörelsekapitalspolicy är det intressant att dela upp företagen 

efter vilken policy de arbetar efter. Utifrån denna uppdelning kan en jämförelse göras för att 

närmare undersöka rörelsekapitalets samband med lönsamheten. 

 

 

                                                 
66 Bank, E. Demand media “Aggressive vs conservative working capital” 2015-04-15 11:30, http://smallbusiness.chron.com/aggressive-vs-

conservative-working-capital-65216.html 
67 Ibid 
68 Ibid 

http://smallbusiness.chron.com/aggressive-vs-conservative-working-capital-65216.html
http://smallbusiness.chron.com/aggressive-vs-conservative-working-capital-65216.html
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 Följande hypotes ställdes upp för företag med en konservativ rörelsekapitalspolicy: 

Tabell 6 Hypotes konservativ rörelsekapitalspolicy 

Konservativ rörelsekapitalpolicy 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för företag med en 

konservativ rörelsekapitalspolicy för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för företag med en 

konservativ rörelsekapitalspolicy för varje storleksklass. 

 

2.7. Metodkritik 
Ett fåtal av de vetenskapliga artiklarna som refererats till i studien är något äldre och det finns en 

risk att de inte längre är aktuella. Faran med att använda sig av gamla vetenskapliga artiklar är att 

informationen uppdaterats under tidens gång. Dock har nyare studier refererat till de äldre 

källorna och därför har dem valts att beaktas som relevanta i studien. Informationen studien 

använt sig av har valts ut på grund av dess relevans för studien och därmed kan objektiviteten 

ifrågasättas. 

Lika många företag från varje storlek i studien speglar inte förhållandet till populationen. 

Eftersom studien mäter skillnader mellan storlekarna behövs det lika många från varje grupp för 

att kunna göra en rättvis bedömning. 

Studien baseras på årsredovisningar från företag i alla storlekar. För mindre företag kan det vara 

svårt att få tag på specifika poster eftersom företag redovisar sina siffror olika i deras 

årsredovisning. Posten kostnad för sålda varor som är av stor relevans för studien redovisas inte 

alltid som en samlad post utan antaganden har gjorts. 

 

2.8. Reliabilitet 
Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet. Det mest uppenbara sättet när det gäller att pröva stabiliteten hos ett mått är det 

som kallas test-retest vilket innebär att en grupp testas vid två olika tillfällen. För en hög 

reliabilitet väntas ett högt samband mellan de två observationstillfällena.69 Eftersom studien 

baserar sig på historisk data från årsredovisningar som inte kommer att ändras, bör även samma 

resultat ges i framtiden. För att underlätta replikering av studien har uträkningar och antaganden 

redovisats tydligt, detta gör det replikerbart. 

 

2.9. Validitet 
Validitet hänvisar till noggrannheten och precisionen i data. Det handlar om lämpligheten i data 

beträffande de forskningsfrågor som undersökts. En av aspekterna med validitet är att studiens 

resultat ska kunna generaliseras på en allmän eller universell nivå, snarare än att vara något unikt 

för de särskilda fall som forskningen undersökt.70 

                                                 
69 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan Stockholm, Liber AB, 2014, sid. 161 
70 Denscombe, M. Forskningshandboken. 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2009, sid.378-379 
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Validiteten i denna studie är låg eftersom branschen valdes via ett bekvämlighetsurval. Detta 

leder till att studien har använt material som är lättillgängligt och får svårighet att representera 

alla företag71. Generaliserbarheten inom den utvalda branschen är dock högre eftersom företagen 

valts ut via ett stratifierat slumpmässigt urval. Samtliga företag inom varje stratum hade samma 

möjlighet att väljas vilket höjer validiteten för denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Denscombe, M. Forskningshandboken. 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2009, sid. 39 
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3. Teori 
Den teoretiska referensramen består av teorier, modeller och variabler. I detta avsnitt 

presenteras först rörelsekapitalet och kassacykeln. Därefter presenteras leverantörsskulder, 

varulager och kundfordringar som ingår i kassacykeln. Studiens lönsamhetsmått 

bruttovinstmarginalen redovisas därefter och kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare 

forskning. 

3.1. Teoretiskreferensram 

3.1.1. Rörelsekapital 
Som tidigare skrivet är styrningen av rörelsekapitalet viktigt för företagets framtid. Skillnaden 

mellan omsättningstillgångarna och kortfristiga skulder indikerar hur mycket ett företag måste 

investera av sitt långfristiga kapital för att kunna finansiera rörelsekapitalet72. 

Nedanför redovisas en enklare tabell av vilka poster som påverkar rörelsekapitalet. 

Tabell 7 Poster i rörelsekapitalet 

År 20xx År 20xx 

Varulager Kortfristiga skulder 

Råvaror och förnödenheter                           xx Leverantörsskulder                                       xx 

Varor under tillverkning                               xx Övriga skulder                                              xx 

Färdiga varor och handelsvaror                    xx Skatteskulder                                                xx 

Kortfristiga fodringar Upplupna kostnader                                     xx 

Kundfordringar                                            xx Skulder till kreditinstitut                              xx 

Förutbetalda kostnader                                 xx  

Kassa och bank                                           xx  

Summa omsättningstillgångar                  xx Summa kortfristiga skulder                      xx 
73 

För att undersöka om det finns ett samband mellan styrningen av rörelsekapitalet och företagets 

lönsamhet är kassacykeln ett användbart verktyg som mäter hur effektivt ett företag förvandlar 

inköpt material till pengar74. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
73 Ibid 
74 Shin H., Soenen, L., “Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability” Journal Financial Practice and Education, Vol. 8  (1998), sid. 
37-45 
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3.1.1.1. Kassacykel 

Ett företags kassacykel räknas ut genom att addera lagerperioden och kundfordringsperioden för 

att sedan subtrahera det med kredittiden från leverantörer. Som figuren nedanför visar är 

kasscykeln tiden i antal dagar som det går från att företaget betalar för varorna, tills dess att 

kunden betalat. Man kan räkna ut kassacykeln genom att ta verksamhetscykeln subtraherat med 

antaldagar för leverantörsskulder.75  

 
Figur 1 Kassacykeln och kassacykelns delar

76 

Kassacykeln räknas ut på följande sätt: 

 Kassacykel = Lager tid + Kredittid till kund – Kredittid från leverantör77 

Under de nästföljande tre rubriker redovisas de tre beståndsdelarna som kassacykeln består av 

som påverkar företagets längd på dess kassacykel. 

 

3.1.1.2. Leverantörsskulder 

De flesta affärstransaktioner vid inköp av varor och material mellan företag sker via krediter78. 

Företag får därmed en leverantörsskuld när varor köps in tills dess att dem är betalda. 

Det mest gynnsamma för rörelsekapitalet är att företag har en lång tid mellan inköp och 

betalning av varorna. Detta innebär att företag vill ha en så lång kredittid som möjligt av 

leverantören för att inte behöva finansiera det med eget kapital.79 

 

 

 

 

                                                 
75 CFA Tutor “Cash convertion cycle” 2015-04-15 13:30, http://cfatutor.me/tag/cash-conversion-cycle/ 
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H. Den nya ekonomistyrningen. 4:e upplagan, Malmö, Liber, 2009, sid. 220 
79 Kihlman, J. Affärsvärlden “Kloka köpare kräver kort kredittid” 2015-04-08 10:30, http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article2595822.ece 

http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article2595822.ece
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För att beräkna kredittiden leverantörerna får i antal dagar måste medel av leverantörsskulder 

över året räknas ut.  Det beräknas genom att ta medelvärdet av leverantörsskulder över två 2 år. 

När medelvärdet är framtaget divideras detta med kostnad sålda varor och multipliceras med 365 

och resultatet blir leverantörsskulder i antal dagar. 

  

 Leverantörsskulder antal dagar = (Medel av leverantörsskuld / kostnad sålda varor) * 

36580 

 

Företagets förmåga att ha ett bra samarbete med sina leverantörer är av stor vikt när ett företag 

vill förminska sitt rörelsekapital. En väsentlig egenskap rörande de relationer som finns mellan 

företag i försörjningskedjor är begreppet bindningar. Bindningar mellan företag kan vara av olika 

slag och ha olika funktioner. De representerar starkt sammanhållande krafter mellan företag men 

kan även innebära begränsningar i de ingående företagens rörelsefrihet. De olika typer av 

bindningar som beskrivs i försörjningskedjor är marknadsmässiga-, tekniska-, kunskapsmässiga-, 

ekonomiska-, sociala-, informationsteknologiska-, juridiska- och tidsmässiga bindningar.81 

De marknadsmässiga bindningarna mellan företag förekommer främst när leverantörer vill vara 

förknippade med den image och status ett annat företag har. Att ha en relation med ett välkänt 

företag kan bidra till goodwill för leverantören. Vid sådana relationer kan även tekniska 

bindningar uppkomma då kunden och leverantören anpassar sin produktionsutrustning till 

varandra. Det kan leda till att informationsteknologiska bindningar parallellt tillkommer då de 

installerar en kommunikationsstandard för att enkelt och snabbt dela informationsutbyte. På så 

sätt bildas starka relationer mellan kund och leverantör vilket kan leda till att leverantörens 

framtid kan vara starkt förankrad med kundens framgång. I dessa fall kan juridiska bindningar 

vara av stor vikt för att säkerställa långsiktighet för båda parter.82 

Merparten av alla kontakter mellan kund- och leverantörsföretag sker genom individer som över 

tid kan resultera i personliga relationer varav sociala bindningar uppstår. Samarbetet kan fungera 

lättare och bli smidigare då det bildas ett förtroende mellan parterna. Kunskapsmässiga 

bindningar kan uppstå när kunskap om verksamheter och problem delas för en smidigare 

anpassning till varandra. Ett starkt förtroende kan även leda till att ekonomiska bindningar 

uppstår där hjälp med finansiering eller genomförande av gemensamma investeringar kan 

uppkomma. En sådan relation kan vara av nytta för både leverantör och kund utan att företagets 

framgång behöver vara beroende av samarbetspartnern.83 

Tidsmässiga bindningar mellan företag representerar i huvudsak endast bindningar i operativt 

avseende. Tidsmässiga samordnade aktiviteter i försörjningskedjan med leverans enligt 

detaljerad förutbestämd tidpunkt. Denna typ av bindning kan, jämfört med övriga, betraktas som 

lätt att bryta upp och låser inte kunden och leverantörer till varandra. Dock kan en part med mer 

makt i en sådan relation ställa hårdare krav som samarbetspartnern måste anpassa sig efter. 84 

 

                                                 
80 My accounting courses "cash conversion cycle"  2015-04-15 12:13, http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-

cycle 
81 Mattsson, S. Logistik i försörjningskedjor 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 108 
82 Ibid sid. 108-109 
83 Ibid sid. 108-109 
84 Ibid sid. 109-110 

http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-cycle
http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-cycle
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3.1.1.3. Varulager 

I lagret sparas de varor företaget producerat men som förtillfället inte har någon köpare. Att 

varor förvaras på lagret kan bero på flertalet olika orsaker som exempelvis att företag vill möta 

efterfrågan längre fram. För företagen kan ett viktigt åtagande vara att hjälpa kunden med service 

och underhåll av produkter. Detta betyder att företag måste ha reservdelar på lagret för att snabbt 

kunna hjälpa sina kunder. Lagerhållning innebär kostnader av olika karaktärer som bland annat 

personal, datasystem och försäkringar.  

De fysiska flödena måste fungera för att ha en effektiv produktion. Tillverkande företag binder 

mer kapital i sitt varulager än vad tjänsteföretag gör. Det kan vara råmaterial, produkter i arbete, 

halvfabrikat och färdigvaror som förvaras vilket binder upp rörelsekapital.85 

 

För att beräkna den genomsnittliga tiden en produkt ligger i lager måste varulagrets medelvärde 

över året räknas ut. Det får man ut genom att räkna ut medelvärdet av varulagret över två 2 år. 

När medelvärdet är framtaget divideras detta med kostnad sålda varor och gångras med 365. 

 

 Varulager i antal dagar = (Medel av Varulager / kostnad sålda varor) * 36586 

Att som företag sköta sina in och ut leveranser från lagret är en viktig pusselbit för att inte binda 

upp onödigt mycket kapital i omsättningstillgångarna. Lagringskostnaderna är av tre huvudslag 

vilka är kapitalkostnader, lagerhållningskostnader och värdeminskningskostnader. 

Kapitalkostnader är kapitalet som är bundet i lager och i olika led i företag. 

Lagerhållningskostnaderna omfattar kostnader för lagerlokaler, hanteringsutrustning och 

försäkringar. Värdeminskningskostnader omfattar varor som läggs på lager och ju längre tid de 

förvaras, desto större är risken att de minskar i värde eller blir inkuranta.87 Ur detta perspektiv 

blir det viktigt att identifiera alla former av kapitalbindning och kostnader som tillkommer. 

Det finns olika sätt för företag att minska sin kapitalbildning. En av dessa punkter är att 

senarelägga produktionsstarten. Att fördröja värdeökningen av råmaterial innebär att 

kapitalbildningen hålls nere. Dock leder detta till ökade krav internt för att klara av processen där 

just- in- time krävs i ökad omfattning.88 Vad det innebär att inleveranserna kommer vid en 

förutbestämd tid samt att det beställs mindre kvantiteter med en högre beställningsfrekvens. Att 

arbeta med en just- in- time filosofi innebär även att reducera att slöseri för att skapa ett effektivt 

flöde.89 Detta leder in på att förkorta tillverkningstiden vilket kan göras på två sätt. Det första är 

att eliminera icke värdeadderande tid för produkten som kan göras genom att förbättra den 

interna logistiken hos företaget. Genom att använda sig av just- in- time leveranser och en bättre 

internlogistik kan ett företag reducera kostnader kopplade till lagret. Det andra alternativet är att 

byta produktionsteknik och övergå till en annan tillverkningsteknik vilket dock är ett 

investeringstunt tillvägagångssätt.90 Detta kan vara lönsamt på längre sikt men kostar pengar på 

kort sikt.  

                                                 
85 Karlsson, S. Bas nyckeltal. 3:e upplagan Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2006, sid. 37 
86 My accounting courses "cash conversion cycle"  2015-04-15 12:13, http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-

cycle 
87 Mattsson, S. Logistik i försörjningskedjor 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 149 
88 Lumsden, K. Logistikens grunder 3:e upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 295 
89 Ibid sid. 109-110 
90 Ibid sid. 295 

http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-cycle
http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-cycle
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Företag kan även reducera lagringskostnader med hjälp från sina leverantörer och kunder. 

Genom att minska inleveransvärdet på de produkter som lagras kommer kapitalbindningen att 

minska, men det kräver en bra relation med leverantören. En övergång till standardkomponenter 

kan också vara en prispressande funktion. Att reducera kostnader med hjälp från kund kan göras 

genom att tillverka mot order istället för att producera mot lager. På så sätt kommer 

genomloppstiden för produkten att minska och det eliminerar artiklar utan en direkt kund.91 Dock 

kan det leda till en minskad försäljning om kunden är van vid att få produkten direkt. 

3.1.1.4. Kundfordring 

 Som tidigare nämnt så sker de flesta affärstransaktioner mellan företag på kredit. Vid försäljning 

av produkter lämnar man således även kredit till sina kunder92. Kundfordring uppkommer när 

företaget sålt en produkt till kund och inte fått betalt direkt. Detta binds upp i rörelsekapitalet 

under perioden som kunden inte betalat för produkten93. 

 

För att beräkna det genomsnittliga tiden det tar för företaget att få betalt från sina kunder behövs 

varulagrets medelvärde över året räknas ut. Det får man ut genom att ta medel av kortfristiga 

fodringar för två 2 år. När medelvärdet är framtaget divideras detta med omsättningen och 

gångras med 365. Resultatet blir kortfristiga fodringar i antal dagar.  

 

 Kortfristiga fodringar i antal dagar = (Medel av kortfristiga fodringar / omsättning) * 

36594 

Att tillfredsställa sina kunder är av stor betydelse av flera skäl då det framför allt har en stor 

betydelse ur lönsamhetssynpunkt. Flera studier har visat att en hög kundtillfredsställelse är av 

stor betydelse för förmågan att behålla sina kunder, och att detta i sin tur har ett starkt samband 

med företagets lönsamhet.95Att företag strävar efter en god relation med sina kunder är ingen 

nyhet, men det finns vissa saker som bör analyseras innan avtal sluts. En aspekt att redogöra är 

vilken nivå av samarbete som är tänkt mellan företaget och kunden. Vid ett större samarbete bör 

kundens betalningsförmåga studeras för att inte riskera att framtida inbetalningar uteblir.96 En 

annan sak som påverkar förhandlingsläget är hur många konkurrerande företag som tillverkar 

liknande produkter till samma ändamål, och hur kundspecifika produkterna är. Om ett företag 

har många konkurrenter leder det till ett sämre förhandlingsläge vilket gör att kunden ofta kan 

pressa ned priserna eftersom de har lättare att byta leverantörer.97 För en kund som väljer mellan 

två företag som säljer en liknande produkt blir företagets förmåga att erbjuda generösa 

kredittider av stor vikt. Att som företag kunna erbjuda längre kredittider till sina kunder är en 

konkurrensfördel som kan locka nya kunder.98 En nackdel med detta är dock att fodringarna bind 

upp i omsättningstillgångarna och rörelsekapitalet växer, men samtidigt så kan det öka ett 

företags omsättning. 

                                                 
91 Lumsden, K. Logistikens grunder 3:e upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 295-296 
92 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H. Den nya ekonomistyrningen. 4:e upplagan, Malmö, Liber, 2009, sid. 220 
93 Karlsson, S. Bas nyckeltal. 3:e upplagan Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2006, sid. 107 
94 My accounting courses "cash conversion cycle"  2015-04-15 12:13, http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-

cycle 
95 Mattsson, S. Logistik i försörjningskedjor 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 116 
96 Ibid sid. 99 
97 Ibid sid. 101 
98 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 

http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-cycle
http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/cash-conversion-cycle
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Den intäktsskapande delen i ett företags logistik handlar om leveransservice. Det är ett 

övergripande begrepp som handlar om företagets prestation mot kund. Begreppet leveransservice 

innefattar tillförlitligheten, säkerheten och tiden hos företagets leverans. Även ett företags 

flexibilitet att kunna anpassa sig efter kundönskan, att varorna inte är slut på lagret och ett 

informationsutbyte mellan kund och leverantör, ingår i leveransservicen.99 Ju högre nivå 

företaget kan prestera gällande dessa punkter, desto nöjdare och tillfredsställa kunder kommer 

företaget att ha. 

3.2. Variabel 
3.2.1. Lönsamhet 

Att ett företag är lönsamt innebär att intäkterna är större än kostnaderna. Det finns flera sätt att 

räkna ut lönsamheten som exempelvis bidragskalkyl, investeringskalkyl, resultat delat på 

resultatinsats och bruttovinstmarginal100. I denna studie har bruttovinstmarginalen varit måttet på 

lönsamhet eftersom det redovisas i procent. 

 

3.2.1.1. Bruttovinstmarginalen  

Tidigare studier av bland annat Raheman och Nasr har använt bruttovinsten som lönsamhetsmått 

för att undersöka rörelsekapital och lönsamhet101. Bruttovinsten är skillnaden mellan 

omsättningen och kostnad sålda varor och redovisas i absoluta tal. Eftersom företagen som 

undersökts i denna studie är av väldig storleksvariation skulle bruttovinsten ge en väldigt stor 

spridning. Därmed ger inte bruttovinsten någon vidare bra undersökningsgrund för jämförelse 

mellan storleksklasserna. Om bruttovinsten istället förvandlas till bruttovinstmarginalen kan 

bättre jämförelser göras mellan företagen102.  

För att beräkna bruttovinstenmarginalen ett företag har behöver först bruttovinsten räknas ut 

vilket görs med följande formel: 

 Bruttovinst = Omsättning - Kostnad sålda varor 

När bruttovinsten är framtagen räknas bruttovinstmarginalen ut på följande sätt: 

 Bruttovinstmarginal = Bruttovinst / Omsättning103 

 

3.2.1.2. Kostnad sålda varor 

För att räkna ut bruttovinstmarginalen hos ett företag måste kostnader för sålda varor subtraheras 

från omsättningen. Kostnader som är direkt knutna till att skapa de produkter som företaget säljer 

sammanfattas som kostnad sålda varor. Posten innefattar inköpsvärdet för råmaterial, 

komponenter, halvfabrikat och samtliga direkta och indirekta tillverkningskostnader som 

används för produktionen. Avskrivningar på maskiner, kostnader för den lokal som används och 

lön till anställda i produktionen ingår i de direkta och indirekta kostnaderna. Kostnader såsom 

distributionskostnad är exkluderade. 104 

                                                 
99 Lumsden, K. Logistikens grunder 3:e upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 268-270 
100 Hoglia Lönsamhet, 2015-04-13 10:45, http://www.ekonomi-info.nu/lonsamhet_3501.asp 
101 Raheman A., Nasr M. “Working capital management and profitability- case of Pakistani firms” International review of Business Research 
Papers, Vol.3 No.1 (2007), sid. 279-300 
102 Hansson, S., Arvidson, P., Lindquist, H., Företags- och räknenskapsanalys. 10:e upplagan, Studentlitteratur AB, 2006, sid. 104-105 
103 Ibid sid. 104-105 
104 Ibid sid. 106 



 

20 

 

Posten kostnad sålda varor redovisas normalt i företagets årsredovisning under resultaträkningen. 

Problem kan dock uppstå hos årsredovisningar från mindre företag då den inte redovisas 

sammanfattad i en post. Därför måste antaganden göras för att räkna ut kostnad sålda varor och 

denna studie har valt att använda följande: 

 Kostnad sålda varor = Omsättning – (EBIT + Administrationskostnader + 

Personalkostnader + Avskrivningar + Övriga rörelsekostnader + Försäljningskostnader) 

 

3.2.2. Koppling av teorier och variabler 
Teorierna och variablerna flätas samman genom att kassacykeln beskriver hur rörelsekapitalet 

räknades ut för alla företag. För att räkna ut kassacykeln krävdes leverantörsskulder, varulager 

och kundfordringar. Bruttovinstmarginalen är variabeln studien använde som lönsamhetsmått för 

att undersöka sambandet med rörelsekapitalet. 

 

3.3. Tidigare forskning 
Deloof (2003) undersökte sambandet mellan lönsamhet och rörelsekapital på 1009 belgiska 

företag från olika branscher under perioden 1992-1996. Han använde kassacykeln som 

rörelsekapitalsmått och räntabilitet på totalt kapital som lönsamhetsmått. Han kom fram till att 

det fanns ett negativt samband mellan rörelsekapitalet och lönsamheten för företagen han 

observerade. Han undersökte även varje enskild del utav kassacykeln och kom fram till att alla 

delar hade ett negativt samband med lönsamheten. 105 

Rehn (2012) gjorde en undersökning på svenska och finska företag under åren 2002-2010 för att 

undersöka om det finns ett negativt samband under kristider. Rehn delade upp företagen i olika 

segment där varje segment bestod av flertalet branscher. Han använde brutto rörelseresultat som 

lönsamhetsmått och kassacykel som rörelsekapitalsmått. Rehn kom fram till att det är ett negativt 

samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för finska och svenska företag. 106 

Hill, Kelly och Highfield (2010)  undersökte 3343 amerikanska företag under åren 1996-2006. I 

deras undersökning använde de sig av andra variabler än vad tidigare forskare gjort. De 

undersökte mått som marknadsmakt, ekonomiska problem, försäljnings volatilitet som påverkar 

rörelsekapitalet. Som lönsamhetsmått användes släpande bruttovinsmarginalen och för 

rörelsekapitalet användes working capital ratio. Resultatet Hill, Kelly och Highfield kom fram 

till var att inget samband hittades mellan rörelsekapital och lönsamhet. 107 

Padachi (2006) gjorde en mindre studie på 58 små tillverkande företag under åren 1998-2003. 

Padachi undersökte företag från Mauritius och använde avkastning på totala tillgångar som 

lönsamhetsmått och kassacykeln som rörelsekapitalsmått. Det Padachi kom fram till i sin 

undersökning var att det fanns ett negativt samband mellan rörelsekapitalet och lönsamhet för 

små tillverkande företag på Mautritius. 108 

                                                 
105

 Deloof, M., ”Does Working Capital Managment Affect Profitability in Belgian Firms?” Journal of Business Finance & Accounting, vol. 30 

no.3 (2003), sid. 573-578. 
106

 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
107 Hill, D., Kelly, W., Highfield, J. “Net operating working capital behavior: A first look” Financial Management, vol.39, no.2 (2010), sid. 783-

805. 
108 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing 
firms” International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
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Ebben och Johnson (2011) gjorde en studie på 1712 småföretag i USA. Företagen som 

undersöktes var 879 tillverkande företag och 833 företag från detaljhandeln över perioden 2002-

2004. Som lönsamhetsmått använde de kapitalomsättningshastighet och kapitalavkastning och 

som rörelsekapitalsmått använde de kassacykeln. De kom fram till att det fanns ett negativt 

samband mellan lönsamheten och rörelsekapitalet. 109 

Nedan följer en sammanställning av vad tidigare studier kommit fram till: 

Tabell 8 Sammanfattning av tidigare forskning 

Författare  Antal företag Marknad Period och år Resultat 

Rehn  612 företag Svenska och 

finska  

2002-2010  

9 år 

Negativt samband  

Hill, Kelly och 

Highfield 

3343 företag Amerikanska 1996-2006  

11år 

Inget samband  

Padachi 58 företag Mauritius 1998-2003 

5år 

Negativt samband 

Ebben och Johnson 1712 företag  Amerikanska 2002-2004  

3 år 

Negativt samband  

Deloof  1009 företag Belgiska 1992-1996 

5 år 

Negativt samband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Ebben, J., Johnson, A., “Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital, and Firm 
Performance” Journal of Small Business & Entrepreneurship, vol.24 no.3 (2011), sid. 381-396 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras den insamlade empirins medelvärden för kassacykel, lönsamhet 

och utvecklingsfas för de olika storleksklasserna. Standard avvikelsen för varje fall har även 

beräknats för att visa ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. För varje 

storleksklass redovisas även antalet företag med konservativ och aggressiv rörelsekapitalspolicy 

samt dess medelvärden och standardavvikelser. Den sammanställda empirin som denna uppsats 

bygger på återfinns i bilaga 1-4. 

4.1. Stora företag 
För stora företag var medelvärdet för kassacykeln 29 dagar över den observerade perioden med 

en standardavvikelse på 68 dagar. Antalet observationer som befann sig inom intervallet -39 till 

97 kassacykeldagar, en standardavvikelse, var 58 stycken av 75. Företagsobservationen med 

längst kassacykelperiod hade bundit upp rörelsekapital i 285 dagar och observationen med 

kortast period hade -109 dagar. 

Medelvärdet för lönsamheten var 20,63 % med en standardavvikelse på 16,77 %. Antal 

företagsobservationer som befann sig inom intervallet 3,86 % till 37,40 %, en standardavvikelse, 

var 51 av 75 observationer. Den högsta observerade bruttovinstmarginalen var 45,20 % och den 

lägsta var -48,80 %. 

Tabell 9 Kassacykel och lönsamhet stora företag 

Stora företag Medelvärde Inom en 

standardavvikelse 

Högst värdet Lägsta värdet 

Kassacykel 29 dagar 58 observationer 285 dagar – 109 dagar 

Lönsamhet 20,63 % 51 observationer 45,20 % – 48,80 % 

 

Medelvärdet för utvecklingsfasen var 4,53 % med en standardavvikelse på 24,14 %. Antal 

företagsobservationer som befann sig inom intervallet -19,61 % till 28,67 %, en 

standardavvikelse, var 49 av 75 observationer. Antalet som befann sig i en nedgångsfas var 29 

stycken av de stora företagsobservationerna. I stagnation befann sig 10 och antalet i 

utvecklingsfasen tillväxt bestod av 36 observationer. 

Medelvärdet för rörelsekapitalpolicykoefficienten var 1,67 med en standardavvikelse på 0,91. 

Antal företagsobservationer som hade en aggressiv rörelsekapitalspolicy var 56 stycken och 19 

av observationerna var konservativa.  

Tabell 10 Utvecklingsfas och rörelsekapitalspolicy stora företag 

Stora företag Medelvärde Tillväxt Stagnation Nedgång Aggressiv Konservativ 

Utvecklingsfas 4,53 % 36 10 29 - - 

Rörelsekapitals-

policy 

1,67 - - - 56 19 
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4.2. Medelstora företag 
För medelstora företag var medelvärdet för kassacykeln 42 dagar för de 75 

företagsobservationerna. Standardavvikelsen var 52 dagar och antalet observationer som befann 

sig inom intervallet -10 och 94 dagar, en standardavvikelse, var 59 stycken av 75. 

Företagsobservationen med högsta antalet kassacykeldagar hade 187 dagar och observationen 

med kortast period hade -97 dagar. 

Medelvärdet för bruttovinstmarginalen var 10,82 % med en standardavvikelse på 13,61 %. 

Antalet företagsobservationen som befann sig inom intervallet en standardavvikelse, -2,78 % till 

24,43 %, var 57 stycken observationer. Observationen med den högsta bruttovinstmarginalen 

hade 38,29 % och den med lägsta värdet hade -53,40 %. 

Tabell 11 Kassacykel och lönsamhet medelstora företag 

Medelstora 

företag 

Medelvärde Inom en 

standardavvikelse 

Högst värdet Lägsta värdet 

Kassacykel 42 dagar 59 observationer 187 dagar – 97 dagar 

Lönsamhet 10,82 % 57 observationer 38,29 % – 53,40 % 

 

För utvecklingsfasen var medelvärdet 18,69 % med en standardavvikelse på 105,29 %. Den 

företagsobservation med högst värde hade 901,87 % vilket ledde till att både medelvärdet och 

standardavvikelsen blev missvisande för medelstora företags utvecklingsfas. Antalet 

företagsobservationer som hamnade inom intervallet en standardavvikelse var 74 av 75 

observationer. För att redovisa en mer rättvis bild beräknades därför hur många företag som 

befann sig inom intervallet en fjärdedels standardavvikelse, -7,31 % till 44,69 %, vilket var 58 

observationer. Antalet som befann sig i en nedgångsfas var 21 stycken observationer av de 

medelstora företagsobservationerna. I stagnation befann sig 10 observationer och i tillväxt 44 

stycken. 

Medelvärdet för medelstora företags rörelsekapitalskoefficient var 2,09 med en 

standardavvikelse på 1,04. Antalet observationer som hade en aggressiv rörelsekapitalspolicy var 

41 stycken och antalet konservativa var 34 observationer. 

Tabell 12 Utvecklingsfas och rörelsekapitalspolicy medelstora företag 

Medelstora 

företag 

Medelvärde Tillväxt Stagnation Nedgång Aggressiv Konservativ 

Utvecklingsfas 18,69 % 44 10 21 - - 

Rörelsekapitals-

policy 

2,09 - - - 41 34 
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4.3. Små företag 
För de små företagsobservationerna var medelvärdet för kassacykeln 68 dagar över den 

observerade perioden med en standardavvikelse på 73 dagar. Antalet observationer som befann 

sig inom intervallet -5 till 141 kassacykeldagar, en standardavvikelse, var 59 stycken av 75. 

Företagsobservationen med längst kassacykelperiod hade bundit upp rörelsekapital i 358 dagar 

och det med kortast period hade -59 dagar. 

Medelvärdet för lönsamheten var 3,71 % med en standardavvikelse på 16,81 %. Antal 

företagsobservationer som befann sig inom intervallet -13,1 % till 20,52 %, en 

standardavvikelse, var 61 av 75 observationer. Den högsta observerade bruttovinstmarginalen 

var 41,94 % och den lägsta var -97,93 %. 

Tabell 13 Kassacykel och lönsamhet små företag 

Små företag Medelvärde Inom en 

standardavvikelse 

Högst värdet Lägsta värdet 

Kassacykel 68 dagar 59 observationer 358 dagar – 59 dagar 

Lönsamhet 3,71 % 61 observationer 41,94 % – 97,93 % 

 

Medelvärdet för utvecklingsfasen var 14,56 % med en standardavvikelse på 71,76 %. Antal 

företagsobservationer som befann sig inom intervallet -57,20 % till 86,32 %, en 

standardavvikelse, var 72 av 75 observationer. Antalet som befann sig i en nedgångsfas var 29 

stycken observationer. I stagnation befann sig 6 observationer och antalet i utvecklingsfasen 

tillväxt bestod av 40 observationer. 

Medelvärdet för rörelsekapitalpolicykoefficienten var 2,28 med en standardavvikelse på 1,38. 

Antal företagsobservationer som hade en aggressiv rörelsekapitalspolicy var 43 stycken och 32 

av observationerna var konservativa. 

Tabell 14 Utvecklingsfas och rörelsekapitalspolicy små företag 

Små företag Medelvärde Tillväxt Stagnation Nedgång Aggressiv Konservativ 

Utvecklingsfas 14,56 % 40 6 29 - - 

Rörelsekapitals-

policy 

2,28 - - - 43 32 
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4.4. Mikroföretag 
Mikroföretags medelvärde för kassacykeln var 48 dagar med en standardavvikelse på 58 dagar. 

För de 75 företags observationer befann sig 55 stycken inom intervallet -10 till 106 dagar, en 

standardavvikelse. Observationen med den längsta kassacykeln hade ett värde på 187 dagar och 

observationen med kortaste kassacykel period hade -114 dagar. 

Bruttovinstmarginalens medelvärde för mikroföretag var -0,84 % med en standardavvikelse på 

32,07 %. Företagsobservationer som befann sig inom intervallet -32,92% till 31,23%, en 

standardavvikelse, var 69 av de totalt 75 observationerna. Den högsta observerade 

bruttovinstmarginalen var 42,28% och den lägsta var -188,50 %. 

Tabell 15 Kassacykel och lönsamhet mikroföretag 

Mikroföretag Medelvärde Inom en 

standardavvikelse 

Högst värdet Lägsta värdet 

Kassacykel 48 dagar 55 observationer 167 dagar – 114 dagar 

Lönsamhet – 0,84 % 69 observationer 42,28 % – 188,50 % 

 

Medelvärdet för utvecklingsfasen var 4,74 % med en standardavvikelse på 35,09 %. Antal 

företagsobservationer som befann sig inom intervallet -30,36 % till 39,83 %, en 

standardavvikelse, var 57 av de 75 observationerna. Antalet företagsobservationer som befann 

sig i nedgång var 30 stycken. 7 stycken av observationerna var i fasen stagnation och de 

resterande 38 observationerna befann sig i tillväxt. 

Rörelsekapitalskoefficientens medelvärde hos mikroföretagsobservationerna var 2,39 med en 

standardavvikelse på 1,14. Antalet observationer som kategoriserades att ha en aggressiv 

rörelsekapitalspolicy var 34 stycken av de 75 observationerna. De resterande 41 observationerna 

hade en konservativ rörelsekapitalspolicy. 

Tabell 16 Utvecklingsfas och rörelsekapitalspolicy mikroföretag 

Mikroföretag Medelvärde Tillväxt Stagnation Nedgång Aggressiv Konservativ 

Utvecklingsfas 4,74 % 38 7 30 - - 

Rörelsekapitals-

policy 

2,39 - - - 34 41 
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5. Analys 
Följande kapitel inleds med en förklaring av hur regressionsstatistiken ska tolkas. Därefter 

redovisas resultatet för varje undersökning och dess hypotesprövning. Efteråt analyseras 

kassacykeln och studiens forskningsfrågor. 

5.1. Förklaring av analys och regressionsstatistik 
Studien har utfört regressionsanalyser och korrelationstest mellan kassacykeln och 

bruttovinstmarginalen. Studien har undersökt företagsstorlekarna i sex olika undersökningar 

vilket gav 24 stycken unika resultat. För studiens sex olika undersökningar redovisas resultaten 

separat för varje test i en sammanställd tabell. I tabellerna redovisas antalet observationer som 

ingick i undersökningen, P-värde som redovisar signifikansnivån och Multipel-R som visar 

korrelationen. Om P-värdet i tabellen är under 0,05 har ett signifikant samband hittats med 95 % 

säkerhet110. Om Multipel-R är under noll är lutningen för sambandet mellan variablerna negativ, 

och om Multipel-R är över noll är lutningen positiv111. För både P-värdet och Multipel-R har 

studien valt att avrunda värdena till fyra decimaler. 

 

5.1.1. Kassacykel och lönsamhet 
Undersökningen av sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet för samtliga 

företagsstorlekar bestod av lika många observationer för varje storleksklass, 75 stycken. 

Regressionslinjen och korrelationen visade att riktningen av sambandet mellan rörelsekapitalet 

och lönsamheten var negativ för samtliga storlekar. P-värdena visade att det fanns en signifikans 

nivå på under 0,05 för tre av de fyra undersökta företagsstorlekarna. Ett negativt samband mellan 

rörelsekapital och lönsamhet fanns för stora-, små- och mikroföretag. För medelstora företag 

fanns det inget samband. 
                                                      Tabell 17 Kassacykel och lönsamhet företagsstorlekar 

 Stora företag Medelstora 

företag 

Små företag Mikroföretag  

Observationer  75 75 75 75 

P-värde 0,0335 0,1898 0,0001 0,0246 

Multipel-R – 0,2458 – 0,1531 – 0,4643 – 0,2594 

 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

Stora företag visade ett p-värde på 0,0335 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0.  

Medelstora företag visade ett p-värde på 0,1898 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Små företag visade ett p-värde på 0,0001 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

Mikroföretag visade ett p-värde på 0,0246 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

                                                 
110 Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O. Statisktisk verktygslåda 1 – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2:a 

upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2010, sid. 261 
111 Ibid sid. 155 
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5.1.2. Kassacykel och lönsamhet tillväxt 
För undersökningen av sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet för företagsobservationer 

i tillväxt var det nästan lika många observationer för varje storleksklass, mellan 36-42 stycken. 

Regressionslinjen och Multipel-R visade att riktningen av sambandet mellan rörelsekapital och 

lönsamheten var negativ för samtliga företagsstorlekar. P-värdena visade att det fanns en 

signifikans nivå på under 0,05 för hälften av de undersökta storlekarna. Ett negativt samband 

mellan rörelsekapital och lönsamhet fanns för företag i tillväxt när det gällde stora- och 

mikroföretag. För små- och medelstora företag fanns det inget samband. 

Tabell 18 Kassacykel och lönsamhet tillväxt 

Tillväxt Stora företag Medelstora 

företag 

Små företag Mikroföretag 

Observationer 36 42 40 38 

P-värde 0,0294 0,3155 0,2104 0,0331 

Multipel-R – 0,3633 – 0,1587 – 0,2024 – 0,3464 

 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

Stora företag visade ett p-värde på 0,0294 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0.  

Medelstora företag visade ett p-värde på 0,3155 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Små företag visade ett p-värde på 0,2104 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Mikroföretag visade ett p-värde på 0,0331 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

 

5.1.3. Kassacykel och lönsamhet i stagnation 
Sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet för företagsobservationer i stagnation visade att 

det inte fanns något samband mellan variablerna. Korrelationen hade en negativ lutning för stora- 

och små företag medan medel- och mikroföretag hade en positiv lutning. Medelstora företag 

hade det lägst p-värdet med 0,0581 vilket nästan var ett positivt samband. Antalet 

företagsobservationer för undersökningen stagnation var mellan 6 till 10 för de olika 

storleksklasserna.  

Tabell 19 Kassacykel och lönsamhet stagnation 

Stagnation Stora företag Medelstora 

företag 

Små företag Mikroföretag 

Observationer 10 10 6 7 

P-värde 0,1353 0,0581 0,8944 0,4297 

Multipel-R – 0,5064 0,6156 – 0,0705 0,3585 
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H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

Stora företag visade ett p-värde på 0,1352 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Medelstora företag visade ett p-värde på 0,0581 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Små företag visade ett p-värde på 0,8944 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Mikroföretag visade ett p-värde på 0,4297 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

 

5.1.4. Kassacykel och lönsamhet i nedgång 
 

Antalet företagsobservationer för de olika storleksklasserna i nedgång var mellan 23 till 30 

stycken. Korrelationen visade en negativ lutning för sambandet mellan rörelsekapital och 

lönsamhet hos samtliga företagsstorlekar. P-värdena visade att det fanns en signifikansnivå på 

under 0,05 för hälften av de olika företagsstorlekarna. Ett negativt samband mellan variablerna 

visades för små- och medelstora företag medan stora- och mikroföretag inte visade något 

samband. 

 
Tabell 20 Kassacykel och lönsamhet nedgång 

Nedgång Stora företag Medelstora 

företag 

Små företag Mikroföretag 

Observationer 29 23 29 30 

P-värde 0,8432 0,0401 0,0013 0,0610 

Multipel-R – 0,0384 – 0,4310 – 05675 – 0,3462 

 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

Stora företag visade ett p-värde på 0,8431 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Medelstora företag visade ett p-värde på 0,0401 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

Små företag visade ett p-värde på 0,0013 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

Mikroföretag visade ett p-värde på 0,0610 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

 



 

29 

 

5.1.5. Kassacykel och lönsamhet för aggressiv rörelsekapitalspolicy 
För undersökningen av sambandet mellan kassacykel och lönsamhet för företagsobservationer 

med en aggressiv rörelsekapitalspolicy var mellan 34-56 stycken observationer för de olika 

storleksklasserna. Korrelationen visade att riktningen av sambandet mellan rörelsekapital och 

lönsamhet var negativ för samtliga företagsstorlekar. P-värdena visade att det fanns en 

signifikans nivå på under 0,05 för tre av de fyra undersökta storlekarna. Ett negativt samband 

mellan rörelsekapital och lönsamhet fanns för företagsstorlekarna stora-, små- och mikroföretag. 

För medelstora företag fanns det inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet.  

Tabell 21 Kassacykel och lönsamhet aggressiv 

Aggressiv Stora företag Medelstora 

företag 

Små företag Mikroföretag 

Observationer 56 41 43 34 

P-värde 0,0021 0,0806 0,0001 0,0167 

Multipel-R – 0,4025 – 0,2761 – 0,5712 – 0,4077 

 

H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

Stora företag visade ett p-värde på 0,0021 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

Medelstora företag visade ett p-värde på 0,0806 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Små företag visade ett p-värde på 0,0001 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

Mikroföretag visade ett p-värde på 0,0167 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

 

5.1.6. Kassacykel och lönsamhet för konservativ rörelsekapitalspolicy 
Antalet företagsobservationer för undersökningen av sambandet mellan rörelsekapital och 

lönsamhet för företag med en konservativ rörelsekapitalspolicy var det mellan 19-41 stycken. 

Korrelationen visade att riktningen av sambandet mellan rörelsekapital och lönsamheten inte var 

negativ för samtliga företagsstorlekar. För medelstora företag var det positiva värden för 

korrelationen. P-värdena visade att det fanns en signifikans nivå på under 0,05 för en av de fyra 

undersökta storlekarna. Ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet fanns endast 

för små företag. För stora-, medelstora- och mikroföretag fanns det inget samband mellan 

rörelsekapital och lönsamhet.  

Tabell 22 Kassacykel och lönsamhet konservativ 

Konservativ Stora företag Medelstora 

företag 

Små företag Mikroföretag 

Observationer 19 34 32 41 

P-värde 0,3312 0,4195 0,0035 0,2570 

Multipel-R – 0,2358 0,1431 – 0,5014 – 0,1811 
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H0: Det finns inget samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

H1: Det finns ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet för varje storleksklass. 

Stora företag visade ett p-värde på 0,3312 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Medelstora företag visade ett p-värde på 0,4195 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

Små företag visade ett p-värde på 0,0035 vilket är lägre än 0,05 och därmed förkastas H0. 

Mikroföretag visade ett p-värde på 0,2570 vilket är högre än 0,05 och därmed kan inte H0 

förkastas. 

 

5.2. Analys av Kassacykeln 
Kassacykeln består av posterna leverantörsskulder, varulager och kundfordringar. I följande 

avsnitt undersöks varje post och analyserar efter vilken effekt det kan ha haft på 

företagsstorlekarnas kassacykel och lönsamhet. 

5.2.1. Leverantörsskulder 

Det man kan tyda från studiens insamlade data är att större företag i snitt har en kortare 

kassacykel och en högre lönsamhet jämfört med de mindre företagen, inom svensk 

maskintillverkning. Detta tyder på att större företag kan ha större nytta av de bindningar som 

uppstår mellan företag och leverantör. Marknadsmässiga bindningar där en leverantör vill 

samarbeta med ett företag på grund av dess status på marknaden112, kan leda till att det köpande 

företaget kan ställa hårdare krav på sin leverantör. Då ett större företag oftare har en bättre status 

på marknaden kan de förhandla till sig bättre priser hos sina leverantörer. Detta leder till att 

större företag kan ha en bättre lönsamhet vilket resultatet visar. Studiens resultat kan tyda på att 

mindre företag är mer villiga att sänka sina marginaler för att uppnå ett samarbete, medan större 

företag kan ställa hårdare krav på priser och kredittider. 

Tekniska bindningar där produktionsutrustning anpassas efter varandra i en köp och sälj 

relation113 kan vara en orsak till att större företag har en kortare kassacykel. En mindre leverantör 

som anpassar sig efter ett stort företag leder till mer råmaterial kan inhandlas för en mindre 

kostnad. Informationsteknologiska bindningar kan uppstå där de installerar en 

kommunikationsstandard114 vilket effektiviserar flödet. Större företag kan då köpa in större 

kvantiteter vilket gör att leverantörsskulderna växer samtidigt som ett effektivt flöde ser till att 

kassacykel inte växer, då råmaterialet snabbt förädlas och säljs vidare. Mindre företag kan ha 

svårare att bygga en sådan relation med en leverantör vilket kan vara en orsak till att deras 

kassacykel är längre och lönsamheten är sämre. 

Att små- och mikroföretag redovisade ett medel på sämre lönsamhet jämfört med medelstora- 

och stora företag kan bero på att de har svårare att ställa hårda krav på sina leverantörer. Det kan 

                                                 
112 Mattsson, S. Logistik i försörjningskedjor 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 109 
113 Ibid sid. 109 
114 Ibid sid. 109 
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bero på att små- och mikroföretag bygger sina relationer på sociala bindningar. För att skapa ett 

lättare och smidigt samarbete där kunskaps bindningar uppstår115 kan inte lika hårda krav ställas. 

Små- och mikroföretag hade även i snitt en längre kassacykel vilket tyder på att de måste 

accepterar standardavtal medan större företag kan förhandla till sig bättre villkor. Ekonomiska 

bindningar där företaget behöver hjälp med finansiering116 sker antagligen främst hos mindre 

firmor vilket gör att de får mindre makt i en kund och leverantörs relation. 

Det resultaten visade kan även bero på de tidsmässiga bindningarna, leverans sker enligt 

detaljerad tidpunkt, och juridiska bindningarna, avtal mellan parter117. Större företag har mer 

auktoritet i sådana förhandlingar jämfört med mindre företag. De kan ställa hårdare tidsmässiga 

krav vilket leder till att varor inte binds upp lika länge på lagret, och binda avtal vilket ger dem 

bättre förutsättningar att driva en lönsammare verksamhet. 

 

5.2.2. Varulager 

Resultaten visar att större företag inom svensk maskintillverkning har lättare att minska sitt 

varulager om man kollar på de tre huvudpunkterna kapitalkostnader, lagerhållningskostnader och 

värdeminskningskostnader. Kapitalkostnaderna berör hur mycket som är bundet i lagret och i 

olika led av produktionen.118 Större företag har mer kapital i absoluta tal jämfört med mindre 

företag eftersom de omsätter mycket mer kapital. Dock så har de större möjlighet att köpa in 

råmaterial till ett billigare pris från sina leverantörer eftersom de kan ställa hårdare krav eller få 

kvantitetsrabatter, samt möjlighet att skapa ett effektivare flöde då de har mer personal. Detta 

leder till att kapitalkostnaderna i jämförelse med företagets storlek kan vara lägre hos större 

företag. Detta kan vara en anledning till att de stora företagen hade ett snitt på en kortare 

kassacykel i denna undersökning. 

Mer kapital leder till att större företag kan få större värdeminskningskostnader om någon maskin 

går sönder då man inte kan använda råmaterialet som ska förädlas. Det kan göra att varorna 

ligger på lagret för länge och blir inkuranta. Dock så har större företag bättre möjlighet att 

reparera en maskin jämfört med mindre företag då de har bättre kapital. Större företag kan 

snabbare få igång verksamheten då de kan flyga in reservdelar, jämfört med mindre företag som 

inte har tillräckligt med kapital för att använda sig av en så dyr lösning. 

Att större företag har större eller fler lagerlokaler gör att dem antingen kan få stordriftsfördelar 

eller minska transportsträckorna till kunderna. Utrustning och försäkringar är två stora punkter 

inom lagerhållningskostnader119 där större företag antagligen har bättre och mer avancerade 

maskiner jämfört med små företag. Detta kostar självklart mer och ger troligen en högre 

försäkringspremie då större företag antagligen har bättre försäkring på lokaler och utrustning, 

med tanke på vilka kostnader det medför. 

                                                 
115 Mattsson, S. Logistik i försörjningskedjor 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 109 
116 Ibid sid. 109 
117 Ibid sid. 109-110 
118 Ibid sid. 149 
119 Ibid sid.149 
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Att senarelägga produktionsstarten eller förkorta tillverkningstiden leder till att större ansvar 

inom produktionen måste tas. Bättre kommunikation mellan de olika avdelningarna behövs för 

att skapa ett effektivt flöde.120 Detta krävs för att ett just- in- time inriktat förhållningssätt ska 

fungera vilket leder det till att kassacykeln minskas. Mindre kapital bundet i färre dagar på lagret 

gör att kassacykeln blir kortare. Författarna tror att stora företag jobbar mer efter just in time 

modellen eftersom resultatet visar en kortare kassacykel för de företagen. Större företag är mer 

utvecklade och har mer personal som kan fokusera på att skapa ett effektivt flöde. Att större 

företag troligtvis arbetar mer efter just- in- time modellen gör att de i större utsträckning kan 

jobba med att tillverka sina produkter mot order. Sannolikt tillverkar de även standardprodukter 

men det kanske inte är lika lönsamt beroende på konkurrensen. Större företag låter troligtvis de 

mindre företagen tillverka dessa för att sedan köpa in dem billigare än det hade varit att tillverka 

standardprodukterna själva. Detta kan leda till att små företag måste ha dessa produkter på lager 

för att de större företagen ska köpa just deras. Om de inte finns på lagret kommer de stora 

förtegen antagligen köpa av något annat företag. Det kan vara en anledning till att mindre företag 

har en längre kassacykel då de måste lagra produkter i större utsträckning. Som resultatet visar 

ökar genomsnittet för rörelsekapitalspolicykoefficienten ju mindre företagen blir. Detta kan bero 

på att de blir tvingade att ha mer rörelsekapital i procent jämfört med stora företag. Att tillverka 

mot order leder däremot till en kortare kassacykel eftersom man kan inte har massa färdiga 

produkter som ligger och väntar på en köpare. Tillverkning mot order kan även leda till att fler 

kundspecifika produkter tillverkas vilket kan ha bättre marginaler än standardprodukter. Med 

tanke på att lönsamheten stiger i takt med företagsstorleken inom svensk maskintillverkning 

tyder det på att stora och medelstora företag säljer mest kundspecifika produkter. Att skapa 

kundspecifika produkter kan även innebära att man behöver byta delar av sin produktionsteknik 

för att möta kundens krav121. Det kräver kapital som mindre företag inte alltid har, vilket gör att 

de har svårare att göra kundspecifika produkter. Detta kan vara en ytterligare anledning till att 

mindre företag har svårt att producera kundspecifika produkter. 

 

5.2.3. Kundfordringar 

Att som företag tillfredsställa sina kunder är av stor betydelse ur lönsamhetssynpunkt122. 

Studiens resultat visar att i genomsnitt så stiger lönsamheten efter storleksklass inom svensk 

maskintillverkning. Detta kan bero på att konkurrensen på marknaden är hårdare för mindre 

företag. Om man ser till studiens population som visas i tabell 2 så finns det flest mikroföretag, 

sedan små företag, därefter medelstora företag och sist stora företag. Mindre företag kan behöva 

att kämpa hårdare för att behålla samt locka till sig nya kunder vilket gör att de hamnar i ett 

sämre förhandlingsläge med kunden. De kan behöva erbjuda längre kredittider för att locka till 

sig kunder vilket förlänger kassacykel vilket resultatet tyder på. De större företagen utsätts 

givetvis också för konkurrens men eftersom en kund i behov av en större leverantör har färre 

alternativ, kan det leda till att ett större företag har ett bättre förhandlingsläge mot kund. 

                                                 
120 Lumsden, K. Logistikens grunder 3:e upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 295 
121 Ibid sid. 295 
122 Mattsson, S. Logistik i försörjningskedjor 2:a upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 116 
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Att ha en hög nivå av leveransservice gör att ett företags kunder förblir nöjda123. Att mindre 

företag har en sämre lönsamhet kan bero på att marginalerna i större utsträckning måste pressas 

för att behålla kunder. Hårdare konkurrens vilket gör att marginalerna på produktpriset måste 

sänkas i kombination med merkostnader av att ha en hög leveransservice, kan vara en anledning 

till att lönsamheten är sämre. Större företag med en mer välutvecklad verksamhet har bättre 

möjligheter att anpassa sig efter kundönskemål och behöver inte sänka sina marginaler i samma 

utsträckning. Att vara ett stort och etablerat företag kan ge fördelar som att ha större utrymme för 

att lagra produkter vilket undviker att kunden får vänta på sin produkt. Ett mer utvecklat 

affärssystem med informationsutbyte gör kunden kan hållas uppdaterad om ett köp och känner 

tillit. Flexiblare i tillverkningen efter kundönskemål leder till att företag kan anpassa sig efter vad 

kunden vill ha. Författarna menar därför att det kostar större företag mindre att ha en hög 

leveransservice vilket återspeglas i deras lönsamhet.  

 

5.3. Skiljer sig sambandet mellan lönsamhet och rörelsekapital för 

företag i olika storleksklasser? 
 

Resultaten visade att storlek på företag är en betydande faktor när man analyserar 

rörelsekapitalets samband med lönsamheten. För svenska maskintillverkande företag visade 

forskningens resultat att ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet endast råder i 

tre av de fyra undersökta storleksklasserna. Svaret på studien första frågeställning blir därför att 

sambandet skiljer sig mellan lönsamhet och rörelsekapital för företag i olika storleksklasser. 

 

Svenska maskintillverkande mikro- och små företag visade ett negativt samband mellan 

rörelsekapital och lönsamhet. Detta tyder på att vikten av att ha rätt balans mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är stor för de mindre företagen. Eftersom mindre 

företag måste ha större tillit till sina kortfristiga fodringar för att finansiera sin verksamhet124, 

påverkas lönsamheten desto större rörelsekapital ett företag binder. Eftersom mindre företag har 

svårare att korta ned sin kassacykel genom att förlänga kredittider hos leverantörer125, måste in 

och ut flödet av kapital vara effektivt. Svensk maskintillverkning är en kapitalintensiv bransch 

vilket gör att ett effektivt flöde är av extra stor vikt. Studiens resultat för små- och mikroföretag 

går i linje med Padachis forskning på mindre tillverkande företag på Mauritsius där ett negativt 

samband hittades126. Padachis samt denna studies resultat tyder på att ett negativt samband för 

mindre tillverkande företag i en kapitalintensiv bransch kan återfinnas i olika delar av världen. 

 

Att ett negativt samband visades för stora- men inte för medelstora företag innebär att sambandet 

inte beror på hur stort ett företag är. Den insamlade datan visade att stora företag hade ett mindre 

medelvärde för kassacykeldagar och högre medelvärde för lönsamhet jämfört med medelstora 

företag. Förklaring kan snarare hittas hos större företags förmåga att ställa hårdare krav på sina 

                                                 
123 Lumsden, K. Logistikens grunder 3:e upplagan Lund, Studentlitteratur AB, 2012, sid. 268-270 
124 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing 

firms” International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
125 Ebben, J., Johnson, A., “Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital, and Firm 

Performance” Journal of Small Business & Entrepreneurship, vol.24 no.3 (2011), sid. 381-396 
126 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing 
firms” International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
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leverantörer127 för att korta ned sin kassacykel. Detta kan leda till att större företag kan pressa 

ned priserna vilket höjer lönsamheten. För stora företag vars lönsamhet och omsättning är 

betydligt högre än medelstora företag, gör att en kortare kassacykel visar ett negativt samband. 

En högre omsättning innebär högre nivåer av rörelsekapital där större företag har bättre 

möjlighet till att minska rörelsekapitalet. Med fler anställda kan större företag ha mer personal 

som aktivt arbetar med att minska kapitalbindningen. Studiens resultat går dock inte i linje med 

någon tidigare forskares resultat. Detta kan dock förklaras genom att tidigare undersökningar inte 

delat upp företagen efter stora- och medelstora företag. Deras resultat bygger på alla 

företagsstorlekar från en eller flertalet branscher. 

 

5.4. Skiljer sig sambandet mellan lönsamhet och rörelsekapital för 

företag i olika storleksklasser i tillväxt, stagnation och nedgång? 
 

Resultaten visade att beroendes på vilken storlek och utvecklingsfas ett företag befann sig i så 

påverkas sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet. Svaret på studiens forskningsfråga 

angående företagsstorlek och utvecklingsfas blir därför ja. Sambandet skiljer sig mellan 

lönsamhet och rörelsekapital för företag i olika storleksklasser i tillväxt, stagnation och nedgång. 

Ingen storleksklass visade samma samband i de olika utvecklingsfaserna utan resultaten skilde 

sig åt beroendes på vilken fas som analyserades. 

 

För företag inom svensk maskintillverkning i tillväxt tyder de skilda svaren på att sambandet kan 

bero på flertalet orsaker. Hälften av resultaten visade att det inte fanns något samband vilket 

innebär att öka sitt rörelsekapital med stigande försäljning inte behöver påverka lönsamheten 

negativt. Höga lagernivåer och längre kredittider till kund stimulerar försäljning128, vilket även 

kan leda till att mer marginalkronor erhålls. Företag som erhåller fler marginalkronor i samma 

takt som rörelsekapitalet ökar, leder till att lönsamheten inte påverkas negativt. 

Dock visade resultaten för stora- och mikroföretag att öka sitt rörelsekapital i tillväxt kan ha en 

negativ effekt på lönsamheten hos företag. Resultatet för det negativa sambandet hos stora- och 

mikroföretag tror författarna kan grundas i att företag lägger större vikt vid att bibehålla den 

ökande försäljningen och ta fler marknadsandelar, snarare än att öka lönsamheten. Detta leder till 

att rörelsekapitalet ökar samtidigt som lönsamheten sjunker, vilket gör att ett negativt samband 

visas. 

 

För svenska maskintillverkande företag i nedgång visade resultaten att stora företag har det 

högsta P-värdet för sambandet mellan variablerna. Små- och medelstora företag visade ett 

negativt samband medan mikroföretag var väldigt nära signifikansnivån 0,05. Att resultaten visar 

ett tydligare samband för mindre företag kan bero på att de har det mer problematiskt finansiera 

sina tillgångar i sämre resultatmässiga perioder129. Mindre bolag har ett större behov av 

kortfristiga fodringar och är känsligare för sämre försäljning då de inte har samma kapitalkraft 

                                                 
127 Ebben, J., Johnson, A., “Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital, and Firm 

Performance” Journal of Small Business & Entrepreneurship, vol.24 no.3 (2011), sid. 381-396 
128 Deloof, M., Jegers, M. “Trade credit, product quality, and intragroup trade: Some European evidence” Financial management, vol. 25, no.3 

(1996), sid. 33-43 
129 Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. “The determinants and implications of corporate cash holdings” Journal of Financial 
Economics, vol.52 no.1 (1999), sid. 3-46 
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som ett större bolag130. När ett företag är i nedgång innebär det att företaget inte har samma 

försäljning som tidigare. Författarna tror då att de större företagen förhandlar till sig bättre 

villkor för att försöka vända på trenden. Större företag har lättare att förhandla till sig bättre 

betalningsvillkor från sina leverantörer jämfört med mindre företag131. Detta leder till att de kan 

bibehålla en kortare kassacykel med en sämre lönsamhet även när de är i en nedgångsfas. 

 

Svenska maskintillverkande företag i stagnation visade inget samband mellan rörelsekapital och 

lönsamhet. Resultaten kan dock vara missvisande då antalet företagsobservationer som 

kategoriserades i utvecklingsfas stagnation var få. Det resultaten visade för medel- och 

mikroföretag var att korrelationen var positiv samt att den för små företag nästan var horisontell. 

Författarna menar att detta indikerar på att när ett företag befinner sig i en mellan period så är det 

balans mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Företagen befinner sig då på en 

jämn försäljnings- och lönsamhetsmässig nivå och sambandet mellan variablerna blir därför svårt 

att tyda. Av svaren att utskilja är det främst när företaget växer eller har en sämre tid då 

rörelsekapitalet påverkar lönsamheten. 

 

5.5. Skiljer sig sambandet mellan lönsamhet och rörelsekapital för 

företag i olika storleksklasser med aggressiv och konservativ 

rörelsekapitalspolicy? 
Resultaten visar att rörelsekapitalspolicyn hos företag inom svensk maskintillverkning har en 

betydande roll när man analyserar rörelsekapitalet och lönsamheten. För stora- och mikroföretag 

visade resultaten ett negativt samband för aggressiva men inte för konservativa. För små företag 

hittades ett negativ samband i båda undersökningarna medan det för medelstora företag inte 

visades något samband för varken aggressiv eller konservativ. Svaret på studiens sista 

frågeställning blir därför att sambandet skiljer sig för företag i olika storleksklasser med 

aggressiv och konservativ rörelsekapitalspolicy. 

De aggressiva företagen visade ett starkare negativt samband jämfört med de konservativa. 

Anledningen till det kan vara att ett företag med en aggressiv rörelsekapitalspolicy jobbar med 

att minska tillverknings-, lager- och leveranstid för att reducera rörelsekapitalet132. Författarna 

tror att de aggressiva företagen arbetar i den mån som det är möjligt, med just- in- time filosofin. 

Detta eftersom filosofin går ut på att eliminera allt onödigt ur produktionen av produkten samt att 

ha ett effektivt flöde av kapital. Av det resultaten visar tror därför författarna att ett företag med 

en aggressiv policy inom svensk maskintillverkning, har ett större behov av att effektivisera 

flödena för att lönsamheten inte ska påverkas. Ett aggressivt företag blir mer lidande av ett 

misslyckande med att korta ned sin kassacykel jämfört med ett konservativt. När arbetet med att 

minska rörelsekapitalet är målet för ett företag kommer det att återspeglas på resultaten. 

Det resultatet visar från företag med en konservativ rörelsekapitalspolicy skiljer sig från 

aggressiva. Detta genom att minska riskerna för kortfristiga brister genom att binda upp mer 

kapital i varulager som förlänger kassacykeln133, inte behöver påverka lönsamheten. Författarna 

                                                 
130 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing 

firms” International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
131 Ibid 
132 Bank, E. Demand media “Aggressive vs conservative working capital” 2015-04-15 11:30, http://smallbusiness.chron.com/aggressive-vs-

conservative-working-capital-65216.html 
133 Ibid 

http://smallbusiness.chron.com/aggressive-vs-conservative-working-capital-65216.html
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tror att en högre kapitalbindning kan innebära en högre servicegrad och längre kredittider till 

kund. På så sätt kan ett företag med en konservativ rörelsekapitalspolicy se till att ingen 

potentiell försäljning utgår och bibehåller en stadig försäljning och lönsamhet. Författarna menar 

därför att valet av vilken policy ett företag arbetar efter är avgörande för rörelsekapitalets 

samband med lönsamheten. Valet bestämmer inte om ett negativt samband kommer råda då 

resultaten visade skilda svar, men att sambandet kommer att vara starkare för en aggressiv 

rörelsekapitalspolicy. Valet av rörelsekapitalspolicy kan bero på företaget position på 

marknaden. Vill företaget växa kan de använda sig av en aggressiv policy för att snabbare 

omsätta sina resurser. Vill ett företag behålla sin marknadsandel eller nisch kan det vara bra att 

ha en konservativ policy för att öka servicegraden till sina befintliga kunder. 
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6.  Slutsats 
I följande kapitel redovisas studiens slutsats. Därefter följer reflektion och jämförelse med 

tidigare studier samt förslag på vidare studier. 

Undersökningens slutsats är att sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet skiljer sig åt hos 

företag i olika storleksklasser på svenska maskintillverkande företag. För de sex olika 

undersökningarna för varje storleksklass visade stora företag ett negativt samband i tre, 

medelstora företag i en, små företag i fyra och mikroföretag i tre undersökningar. 

Resultaten visar att enbart förkorta företagets kassacykel inte behöver förbättra företagets 

lönsamhet. Fler variabler som bland annat storlek, utvecklingsfas och rörelsekapitalspolicy måste 

analyseras. 

 

6.1. Reflektion och jämförelse med tidigare studier 
Vid jämförelse med tidigare studier skiljer sig denna undersöknings resultat från samtliga andra 

forskare. Rehn134, Padachi135, Ebben och Johnson136 och Deloofs137 kom samtliga fram till att det 

råder ett negativt samband mellan rörelsekapital och lönsamhet. I denna studie hittades endast ett 

negativt samband i 11 av de 24 undersökningarna som utförts. Hill, Kelly och Highfields resultat 

visade att det inte fanns något samband mellan variablerna138, medan denna studie inte hittade 

något samband i 13 av de 24 undersökningarna. Att studien fått fler utfall som inte visar något 

samband gör att liknelser kan letas efter mellan denna studie och Hill, Kelly och Highfields 

undersökning. Båda studierna studerade relationen mellan variablerna genom att undersöka fler 

aspekter hos dess beteende. Tillväxt och försäljningens påverkan på sambandet mellan 

rörelsekapitalet och lönsamheten beaktades. De varierande svaren från denna studie samt Hill, 

Kelly och Highfields resultat tyder på att olika företagsförutsättningar bör undersökas närmre när 

man studerar sambandet mellan rörelsekapital och lönsamhet139. 

Padachis undersökning på små tillverkande företag på Mauritius kan jämföras med denna studies 

resultat från mikro- och småföretag. För de 12 olika undersökningarna som innehöll mikro- och 

små företag kom denna studie fram till att det fanns ett negativ samband i sju av fallen. 

Resultatet skiljer sig från Padachis men mikro- och små företags sammanlagda negativa samband 

var fler än medelstora och stora företag som endast hade fyra. Detta tillsammans med Padachis 

resultat ger en indikation på att mindre företag har ett starkare samband mellan rörelsekapital och 

lönsamhet, jämfört med vad större företag har140. 

                                                 
134 Rehn, E. ”Effects of Working Capital Management on Company Profitability” Master’s Thesis. Helsinki: Hanken School of Economics (2012) 
135 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing 

firms” International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
136 Ebben, J., Johnson, A., “Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital, and Firm 

Performance” Journal of Small Business & Entrepreneurship, vol.24 no.3 (2011), sid. 381-396 
137 Deloof, M., ”Does Working Capital Managment Affect Profitability in Belgian Firms?” Journal of Business Finance & Accounting, vol. 30 
no.3 (2003), sid. 573-578 
138 Hill, D., Kelly, W., Highfield, J. “Net operating working capital behavior: A first look” Financial Management, vol.39, no.2 (2010), sid. 783-

805. 
139 Hill, D., Kelly, W., Highfield, J. “Net operating working capital behavior: A first look” Financial Management, vol.39, no.2 (2010), sid. 783-

805. 
140 Padachi, K. “Trends in working capital management and its impact on firms’ performance: an analysis of Mauritian small manufacturing 
firms” International Review of business research papers, vol.2 no.2 (2006), sid. 45-58 
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Att resultaten visar ett samband för tre av fyra storleksklasser borde därmed grunda sig i att det 

finns ett negativt samband för hela branschen. Detta beroende på att studiens visar att det med 95 

% säkerhet finns ett samband för 1663 av branschens 1885 företag. Att tidigare studier fått ett 

negativt samband för hela branscher är då inte häpnadsväckande. 

Vad som skiljer samtliga studier åt, även denna, är att lönsamhetsmåttet har beräknats på olika 

sätt. Det vore därför intressant att undersöka om alla studier skulle erhålla samma resultat givet 

att samma lönsamhetsmått användes. Skillnader kan även bero på att företag från olika länder har 

undersökts samt att inga undersökningar har skett på samma bransch. Resultat från en bransch i 

ett land kan givetvis skilja sig från samma bransch i ett annat land. 

 

6.2. Förslag på vidare studier 
Om man vill undersöka utvecklingsfaserna mer djupgående rekommenderar författarna inte att 

dela upp företag efter storlek utan endast dela upp efter utvecklingsfas. Detta gäller även för 

aggressiv och defensiv rörelsekapitalspolicy.  

 

Det skulle vara intressant att undersöka maskintillverkande företag i ett annat land, som inte 

liknar Sverige, för att undersöka om resultatet skiljer sig. Ett annat förslag skulle vara att göra 

om denna studie med ett annat lönsamhetsmått som med exempelvis bruttoresultat eller 

avkastning på totala tillgångar. Det vore även intressant att göra en liknande studie på en annan 

svensk tillverknings och kapitalintensiv bransch. Resultaten skulle kunna jämföras med denna 

undersökning. Eftersom rörelsekapitalet är väldigt branschspecifikt vore det intressant att 

analysera om resultaten skulle ge samma svar som denna studie.   
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8. Bilagor  
8.1. Bilaga 1 Stora företag 
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8.2. Bilaga 2 Medelstora företag 
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8.3. Bilaga 3 Små företag  
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8.4. Bilaga 4 Mikroföretag 
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8.5. Bilaga 5 Punktdiagram 
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