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Förord  

Denna uppsats är den examinerande delen av vår kandidatutbildning inom Företagsekonomi med 

inriktning Finansiering. Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Maria Smolander för 

hennes stöd och vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka alla företag för deras deltagande i 

studien, där Autoform AB och Thor Ahlgren AB valt att inte vara anonyma och därmed kan tackas vid 

namn. Slutligen vill vi även ge ett stort tack till Fredrik Sidahl för hans samarbete och engagemang i 

arbetet. 

 

Vi vill även tacka den nyligen bortgångna John Nash, skaparen av Nash equilibrium. Våra tankar går ut 

till John Nashs familj och vänner. 
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Syfte: Studien syftar till att undersöka om ofördelaktiga betalningsvillkor skapas på grund av ett 

uppfattat nollsummespel inom Cash-to-Cash-cykler mellan företag. Studien syftar även till att undersöka 

om beroendeförhållanden påverkar beroende aktörers Cash-to-Cash-cykel på grund av ofördelaktiga 

betalningsvillkor. 

Metod: Studien använde en metodtriangulering, där primärdata samlades in via semistrukturerade 

intervjuer. Ytterligare primärdata samlades in via en ostrukturerad intervju med en expert inom området. 

Slutligen har data samlats in angående intervjuobjektens årsredovisning.  

Teoretisk referensram: Den primära teorin har varit Game theory, där forskarna använt teorin för att 

kunna analysera aktörernas beteenden. Denna teori har förstärkts av ytterligare teorier såsom Pareto-

optimalitet som hjälper att analysera utfall som ger högst möjlig nytta. Teorier angående Cash-to-Cash 

har även de varit centrala i arbetet som har kopplats till Supply chain management samt Supply chain 

finance för att ytterligare kunna analysera beteenden och data angående samarbeten i kedjor av aktörer. 

Resultat: Resultatet visar att det verkar finnas ett uppfattat nollsummespel inom cash-to-cash-cykeln 

mellan företagen. Detta leder till att aktörer med maktpositioner utgår från en strategi som innebär att 

förlänga betaltiderna för leverantörer, som då förlänger leverantörernas Cash-to-Cash-cykel. Fokus på 

att förbättra Cash-to-Cash-cyklerna mellan företagen är väldigt liten eller obefintlig. Författarna vill 

dock tydliggöra att ytterligare forskning kring ämnet behövs för att kunna säkerställa resultatet, då andra 

faktorer kan ha påverkat aktörernas beslut och beteenden. 
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Objective: The objective is to examine if long terms of payment are created because of a perceived 

zero-sum game in the cash-to-cash cycles between companies. The study will also examine if 

dependence effects the dependent companies Cash-to-Cash-cycle because of long terms of payment. 

Scientific method: The study uses a qualitative and a quantitative method, where primary data is 

collected from semi-structured interviews. Additional primary data is collected from an unstructured 

interview with an expert in the field of which is examined. Additional data has been collected from the 

studied companies’ annual reports. 

Theoretical references: The primary theory has been Game theory, where the researchers have used 

this theory to analyze the behaviors of the companies. This theory has been reinforced by the theory 

Pareto efficiency to help analyze the strategy which gives the highest net-outcome. The theory Cash-to-

Cash has also been a focal point in the study, which has been used in concert with Supply chain finance 

and Supply chain management. This has been done to be able to further analyze the behaviors of the 

companies and the cooperation in the “supply chain”. 

Result: The result shows that there seems to exist a perceived zero-sum game in the cash-to-cash cycles 

between companies. The consequence of this is that the companies in a dominant position use a strategy 

that prolongs payables outstanding and shortens accounts receivables. This in turn prolongs the cash-to-

cash cycles for the dominant companies suppliers. Focus to improve the Cash-to-Cash-cycles for both 

companies is very small or non-existent. The authors want to emphasize that additional research is 

needed within this area, where other contributing factors can be effecting the company’s decisions. 

 

Keywords: Game theory, Cash-to-Cash, C2C, Supply chain finance, Supply chain management, 

Perceived zero-sum game, Pareto efficiency, dominant company, power imbalance 



 

Ordlista 
 

C2C = Cash-to-Cash, tiden det tar från att betalning utgår för material till dess man bearbetar samt fått 

betalt från sin kund. 

CFO = Chief financial officer (Finanschef) 

FKG = Fordonskomponentgruppen, branschorganisationen för leverantörer till den skandinaviska 

fordonsindustrin. 

Fri leveransmånad = Förfallodatum beräknas inte på fakturadatum, utan den 1:a den nästkommande 

månaden. 

WACC = Weighted average cost of capital. Detta betyder den viktade kapitalkostnaden som beräknar 

kostnaden för företagets finansiering. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt redogör hur långa betaltider har uppstått samt dess utveckling historiskt och konsekvenser 
idag. Avsnittet redogör även för diskussionen kring beroendeförhållanden och hur aktörer i 
beroendeförhållanden påverkas av den dominerande aktören. Vidare diskuterar forskarna hur ett 
uppfattat nollsummespel kan påverka aktörers strategier och förhållningssätt. Avslutningsvis redogör 
detta avsnitt för studiens syfte samt avgränsningar. 
 

1.1. Bakgrund 
Små och medelstora företag står för 99,9 % av antalet företag i Sverige, de stora företagen med fler än 
250 anställda utgör 0,1 % av företagen (Tillväxtverket 2014, s. 12). De små och medelstora företagen 
står för nästan 60 % av Sveriges BNP (Ekonomifakta.se 2010), vidare utförs även en lika stor del, 60 %, 
av förädlingsvärdet hos de mindre företagen (SCB 2013). Detta innebär att små och medelstora företag 
är en viktig del inom den svenska ekonomin och den svenska exporten. Sverige är i hög grad beroende 
av sin export av varor och tjänster. För småföretagen som delvis exporterar varor och tjänster har det 
blivit allt svårare att få banklån och krediter sedan den senaste bankkrisen 2008, vilket har hämmat 
småföretagens expansion och tillväxt (Bornefalk 2014, s. 7-8). 

13 % av företagen anser att tillgång till lån och krediter är ett stort hinder för deras tillväxt 
(Tillväxtverket 2014, s. 71). Lyckas småföretagen få krediter eller öppna ett checkräkningskonto är det 
ofta till en väldigt hög ränta (Bornefalk 2014, s. 8). Trots svårigheter med att finansiera småbolagen har 
dessa bolag vuxit i både antal och storlek, där fyra av fem nyanställningar sker i företag som har mindre 
än 50 anställda (Företagarnas finansieringsrapport 2015, s. 3). 

Mellan små och stora företag finns det olika grader av beroende, t.ex. tillverkare av fordonskomponenter 
är i hög grad beroende av välmående fordonstillverkande företag. Svensk fordonsindustri exporterade 
varor för 114,5 miljarder SEK år 2014 (Ekonomifakta.se 2015). Fordonsindustrin är i sin tur beroende 
av sina underleverantörer, som i majoritet består av små och medelstora företag. Beroendet kan anses 
vara något negativt, där företag strävar efter att vara oberoende av kunder, leverantörer och anställda för 
att kunna förhandla från en oberoende position (Cox 1999, s. 171). 

Avtalen som upprättas mellan kunder och det levererande företaget kan på grund av 
beroendeförhållandet innehålla ofördelaktiga betalningsvillkor som sträcker sig över 90 dagar (Intrum 
Justitia 2013, s. 13). Det levererande företaget måste då finansiera verksamheten utan kapital från 
fakturan i tre månader innan de får in kapitalet från kunden. Det är ansträngande för företagets likvida 
medel då det ska finansiera företags kortsiktiga betalningar såsom löner, fakturor, investeringar och 
liknande utgifter (Richards & Laughlin 1980, s. 33-34). Strukturen av företags kortsiktiga finansiering 
har blivit allt viktigare i dagens samhälle, där det finns fler småföretag och ett stort behov av likvida 
medel hos småbolagen (Ebben & Johnson 2011, s. 392). 

Inom fordonsindustrin i Sverige råder långa betaltider (fkg.se 2013). Fordonsindustrin är en stor bransch 
i Sverige och även i resten av Europa där det finns många och stora aktörer. Under en ekonomisk kris i 
Frankrike på 1980-1990-talet drabbades fordonsindustrin väldigt mycket. Situationen för 
fordonstillverkarna var allvarlig, och underleverantörerna bistod med hjälp genom att skjuta upp 
förfallodatum på fakturor. På så sätt minskade risken att fordonstillverkarna skulle försättas i konkurs, 
och leverantörerna säkrade sina kunder framöver (fkg.se 2013-04). Det var till en början en temporär 
lösning, där behovet av likvida medel flyttades bakåt i leverantörskedjan. Efter en tid övergick det till en 
permanent situation inom fordonsindustrin. Det är inte bara långa betaltider som är problematiskt, utan 
även att företag i vissa fall systematiskt väljer att bestrida fakturor. Detta gör att förfallodatumet flyttas 
fram till senare datum, vilket gör att det kan bli dubbelt så lång tid innan fakturan är betald.  
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Frankrike och Spanien har lagstiftat om att tillåta maximalt 60 dagars kredittid mellan företag (Martin 
2010. Levin 2014). Ett lagförslag som fastslår att fakturor mellan företag ska betalas inom 30 dagar 
(SFS 2013:55) trädde i kraft år 2013 i Sverige. Lagen är tvingande för offentliga organ, men dispositiv 
mellan näringsidkare, vilket betyder att företagen kan avtala om mer än 30 dagars betaltid mellan 
varandra. Lagen blir verkningslös eftersom större företag kan sätta krav på sina leverantörer att erhålla 
mer än 30 dagars betaltid för att genomföra en affär. 

Varför större företag begär längre betaltid påstås bero av olika anledningar. En av anledningarna många 
företag anger är att deras egen administration inte klarar av tidsramen (Regeringen, SOU2007:55 2007, 
s. 107). Större företag uppger att hantering av en faktura kan ta längre tid än 30 dagar, speciellt vid 
semestertider och övriga helgdagar. I många fall måste en faktura först scannas in, för att sedan 
konteras, sakgranskas, attesteras och slutligen kan betalning utföras. Varje del i processen tar tid, och ju 
mer som ska granskas desto längre tid tar det. Att större företag har svårt att klara av fakturahanteringen 
inom 30 dagar stämmer dock inte enligt Regeringens undersökning, då majoriteten som deltog i studien 
attribuerade betaltiderna snarare till påtryckning (Regeringens betänkande 2012, s. 41-42. Regeringen, 
SOU2007:55 2007, s. 110). 

Ett förbättrat kassaflöde är en viktig del i ett företags finansiella struktur. Genom ett förbättrat 
kassaflöde kan bland annat företaget återinvestera likvider i företaget och kostnaden för kapital kan 
minskas (Gomm 2010, s. 134-135). Att arbeta med likviditeten i ett bolag kallas cash management. Cash 
management har som syfte att förbättra företags lönsamhet genom bland annat minskning av 
kundfordringar samt optimering av företagets likvida medel. Större och redan väletablerade företag har 
väsentligt enklare att få banklån och krediter till en lägre kostnad jämfört med småbolagen. Trots detta 
utnyttjar många stora bolag sin position mot de mindre bolagen för att öka sina likvida medel via långa 
betaltider (Hofmann & Kotzab 2010, s. 305). 

Detta sätt att öka likvider är en av flera strategier inom Supply chain finance som leder till att företagets 
Cash-to-Cash-cykel, hädanefter benämnt C2C-cykel, förkortas, och deras leverantörers C2C-cykel 
förlängs. Tidigare forskning stödjer att vissa företag använder Supply chain finance enbart till sin egen 
fördel (Hofmann & Kotzab 2010, s. 324), vilket är ett felaktigt sätt att använda teorin enligt Hofmann & 
Kotzab (2010, s. 322).  

Sätten man kan förkorta C2C-cykeln, alltså tiden det tar från att man betalar för material tills dess man 
får betalt av kunden kan göras delvis genom att minska sina kundfordringar samt öka 
leverantörsskulderna (Farris & Hutchison 2002, s. 294). Detta sätt att använda teorin har lett till 
betaltider till leverantörer på över 90 dagar för vissa större aktörer (Intrum Justitia 2013, s. 13), vilket i 
sin tur leder till långa C2C-cykler för leverantörer. En längre C2C-cykel innebär att företaget kräver mer 
likvida medel för att vara verksamma. En längre C2C-cykel har dessutom samband med hur företaget 
presterar finansiellt (Ebben & Johnson 2011, s. 392). Det finns ytterligare ett sätt för företag att korta ner 
sin C2C, där företagen arbetar tillsammans med företag framåt och bakåt i kedjan (Farris & Hutchison 
2002, s. 295). Detta arbetssätt ingår även i Supply chain finance, och det innebär avsevärt mer samarbete 
mellan företagen. I många fall är vinsterna som kan uppnås genom samarbete större än vad som kan 
uppnås inom det egna företaget genom enbart förlängning av betaldagar (Farris & Hutchison 2002, s. 
295).  
 

1.2 Problembakgrund 
Det går inte att skapa betaldagar åt sitt eget företag i kedjan utan att en annan aktör i kedjan förlorar 
betaldagar. Detta betyder att fakturadagar är ett nollsummespel, givet samma WACC mellan företagen, 
där inget värde kan skapas för den ena aktören utan att ta bort lika mycket värde för en annan aktör 
(Hofmann & Kotzab 2010, s. 318). C2C-cykeln mellan företagen är dock inte ett nollsummespel 
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eftersom nytta kan skapas för båda parter genom samarbete istället för enbart konkurrens (Hofmann & 
Kotzab 2010, s. 324-325). För att uppnå maximal positiv effekt för samtliga inblandade aktörers C2C-
cykel krävs att företagen i kedjan samarbetar för att bl.a. minska lager, korta ner sina 
förädlingsprocesser samt skapa snabbare leveranser (Hofman & Kotzab 2010, s. 324). Alla företag har 
inte detta synsätt, utan företag som innehar maktpositioner kan utnyttja sin position för att gynna enbart 
det egna företaget enligt Hofmann & Kotzab. Dessa maktobalanser leder i många fall till att företag är 
beroende av ett annat företag för dess fortsatta existens.  

Graden av beroende kan vara en bidragande orsak till att mindre fördelaktiga villkor accepteras (Shin & 
Soenen 1998, s. 37-45). Aktörerna med maktpositionen, som oftast är större företag, har 
ekonomiavdelningar vilka bedriver kapitalstruktur och kapitalrationaliseringar i högre grad än de mindre 
aktörerna. Detta kan leda till kompetensobalanser där mindre bolag inte har kunskapen eller makten att 
avtala om gynnsamma betalningsvillkor och måste acceptera de avtalade betalningsvillkoren aktörerna 
med makt erbjuder. Denna utveckling har varit tydlig i Sverige, som tidigt börjat använda Supply chain 
finance för att förbättra företagens finansiella struktur (Demica 2007, s. 2). 

Beroendeförhållandet ovan leder till ett icke gynnsamt likviditetsläge för de mindre aktörerna, där 
betalningsvillkoren avtalas och upprättas för att gynna de större aktörerna. En av de tre huvudsakliga 
anledningarna till att mindre bolag går i konkurs är likviditetsbrist (Carter & Van Auken 2006, s. 504), 
och betalningsvillkor är en av de bidragande faktorerna (Regeringen, SOU 2007:55 (2007), s. 131).  

Nollsummespel är något som alla företag utsätts för i näringslivet, där företag måste konkurrera och 
positionera sig i förhållande till konkurrenter och aktörer för att överleva och i längden skapa en sund 
ekonomi för företaget. Strategin där företag agerar defensivt eller aggressivt mot andra aktörer kan ha 
negativa effekter om det används vid felaktiga situationer. C2C-cykeln mellan företag är ett sådant 
tillfälle, där ett missuppfattat nollsummespel (Meegan 2010, s. 5) leder till en positionering mot aktörer 
som i längden kan ha mer negativa än positiva effekter. Ett långsiktigt samarbete i ledet av aktörer som 
företaget agerar med kan korta ner C2C-cykeln för alla aktörer (Gomm 2010, s. 137-138). Exempel på 
detta är att skapa snabbare leveranser, minskade lager mellan aktörer och minskade genomloppstid som 
kräver mindre kapitalbindning i lager. Detta visar att C2C-cykler mellan företag inte är ett 
nollsummespel, utan snarare ett icke-nollsummespel då båda parterna kan få konkurrensfördelar genom 
samarbete.  

Anledningen varför aktörer ej tar denna ställning är att aktörer i ett sådant samarbete måste prioritera 
kedjans bästa före individens bästa. Förutsättningen är alltså att individerna måste agera för att 
maximera kedjans värdeaddering, och inte ens egna. Denna förutsättning är en av de huvudsakliga 
anledningarna till att samarbetet inte fungerar, då aktörer inte agerar för att värdemaximera kedjan av 
aktörer, utan enbart fokuserar på individuella förbättringar (Simatupang & Sridharan 2005, s. 269-270). 
Detta problem leder till följande problemformulering: 

1.2.1 Problemformulering 
• Ofördelaktiga betalningsvillkor kan avtalas på grund av ett uppfattat nollsummespel inom cash-

to-cash-cykeln vilket leder det till att aktörer i beroendeförhållande får längre cash-to-cash-
cykler. Detta leder till att studien ämnar undersöka anledningen till varför ofördelaktiga 
betalningsvillkor uppstår. 

 

1.2.2 Frågeställningar 
Problemformuleringen besvaras utifrån följande frågeställningar: 

• Hur uppfattar företag cash-to-cash-cyklerna mellan företagen? 
• Hur uppfattar företag samarbetet med större företag som har ofördelaktiga betalningsvillkor?  
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• Har ett beroende företag i ett beroendeförhållande längre cash-to-cash-cykel jämfört med 
företag som ej är i beroendeförhållanden?  

• Hur påverkas priserna till de beroende företagens kunder av cash-to-cash-cykelns längd? 

 

1.2.3 Syfte 
Syftet med denna studie är följande: 

• Studien syftar till att undersöka om ofördelaktiga betalningsvillkor skapas på grund av ett 
uppfattat nollsummespel inom cash-to-cash-cykler mellan företag. Studien syftar även till att 
undersöka om beroendeförhållanden påverkar beroende aktörers cash-to-cash-cykel på grund 
av ofördelaktiga betalningsvillkor.  

 

1.3 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att enbart undersöka den svenska fordonsindustrin. Studien har även 
avgränsats till att studera data från 2013 års årsredovisningar. 
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2. Metod 
I detta avsnitt redogör forskarna för metoden som tillämpas för att genomföra studien. Studien är en 
tvärsnittsstudie som utgått från en abduktiv ansats. Studien genomfördes genom metodtriangulering via 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta leverantörer av kompletta komponenter till 
fordonsindustrin samt kvantitativa analyser av företagens årsredovisningar. Leverantörerna har valts 
via ett obundet slumpmässigt urval ur en population på 185 företag. Intervjuerna har kompletterats av 
årsredovisningar som samlats in från Retriever samt ett expertutlåtande från Fredrik Sidahl, VD för 
Fordonskomponentgruppen som samlats in via en ostrukturerad intervju. 

 

2.1 Metoddiskussion 
Metoden som valts är metodtriangulering där data har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Detta 
har förstärkts av kvantitativ data från årsredovisningarna från respektive företag för att ytterligare stärka 
studiens validitet. De kvalitativa data som samlats in från intervjuerna kan ha utsatts för forskarnas egen 
tolkning. Trots detta anser forskarna att denna metod var bäst ämnad för denna studie, då 
intervjupersonernas uppfattning samt förståelse är relevant att studera. För att delvis statistiskt kunna 
styrka intervjuernas generaliserbarhet på populationen som undersökts samt analysera data mer 
djupgående har det varit relevant att begränsa antalet studerade företag, men samtidigt undersöka 
tillräckligt många för att kunna generalisera.  

Under pilotintervjuerna gjordes en uppskattning av mängden data som inkom, samt hur lång tid det tog 
att bearbeta data. Utifrån detta fattade forskarna ett beslut om att åtta företag bör ge tillräcklig data för 
att kunna analysera och dra slutsatser inom den tidsramen studien avsåg. Forskarna har eftersträvat en 
mer djupgående analys av ämnet och företagen, då det har ansetts vara relevant för studien. Samtidigt 
har tanken varit att ha tillräckligt många deltagande företag för att kunna generalisera utifrån studien. I 
efterhand har urvalet kunnat studera fler företag anser forskarna, då åtta företag (4,3 %) av populationen 
(185 företag) gav ett medelvärde 93 +/- 4,94 för hela populationens C2C-dagar med ett 95 % -igt 
konfidensintervall. Intervallet 88,06 - 97,94 C2C-dagar kunde minskats genom ett större urval för att ge 
ett säkrare svar. Dock ansåg forskarna att detta räckte för att generalisera för populationen.  

I efterhand har det uppmärksammats att branschorganisationen använder sig av 30 % av populationen 
för sina undersökningar. Forskarna anser att genom att undersöka färre företag har en mer djupgående 
analys av företagens svar varit möjlig, samt möjlighet att genomföra längre intervjuer vilket forskarna 
anser har varit gynnsamt för studien och dess resultat. 

2.2 Forskningsansats 
Studien syftar till att förstå förhållningssättet företag har till betalningsvillkor och genom denna 
förståelse analysera den tolkade situationen med hjälp av Game theory. Game theory är ett synsätt om 
hur aktörer bör förhålla sig gentemot varandra, och hur man uppnår bäst resultat och utfall för vardera 
och/eller samtliga parter. Teorin används inom flertalet vetenskapliga grenar, varav företagsekonomi är 
en av dessa. Game theory valdes för att analysera utifrån spelarnas beteende hur de förhåller sig till 
varandra, deras strategier, samt kunna analysera vilken strategi som ger mest nytta. 

Studien utgår från en hermeneutisk ansats då den syftar till att få förståelse av företagens uppfattning om 
betalningsvillkor och dess konsekvenser för företaget. Hermeneutisk innebär att studien präglas av 
författarnas egen uppfattning av situationen. Tolkningen författarna utgår från baseras på tidigare studier 
inom ämnet samt teoretiska förhållningssätt utifrån Game theory. 
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Positivism till skillnad från hermeneutik strävar efter att hitta generaliserbara resultat utifrån mestadels 
kvantitativa undersökningar. Hermeneutik strävar efter en ökad förståelse av ett fenomen eller 
studieobjekt, vilket indikerar att hermeneutik är det rätta valet för denna studie. 

 

2.3 Forskningsdesign 
Studien syftar till att genom intervjuer samt data få förståelse för ett fenomen och därefter formulera en 
generalisering (uppfattas C2C-cykler mellan företag som ett nollsummespel) som endast kan appliceras 
på populationen som studien syftar att undersöka. Studien syftar även att utifrån befintliga teorier 
förklara generaliseringen/deduktionen, genom induktion. Båda ansatser används för att förstärka studien 
med en teoretisk förankring i konsekvenserna och anledningen till beteendet som observeras. Utifrån 
detta blir det tydligt att angreppssättet studien syftar till att ta är abduktion, då studien studerar om 
ofördelaktiga betalningsvillkor skapats på grund av ett uppfattat nollsummespel. 

Branschorganisationen Fordonskomponentgruppen, hädanefter benämnt FKG, har varit en betydande 
informationskälla för studiens problemställningar. Kunskapen samt erfarenheten organisationen innehar 
om ämnet gör att ett expertutlåtande från FKG anses givande för studien. 
 
 

2.4 Pilotstudie 
För att säkerställa kvaliteten på intervjufrågorna och insamlad data utfördes flera mindre pilotstudier. 
Tre företag inom olika branscher valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, där intervjuerna skedde 
via telefon. Under pilotstudiens utförande uppmärksammades frågor som var otydliga och behövde 
formuleras om för att frågorna enklare skulle uppfattas på samma sätt av samtliga respondenter. Svaren 
jämfördes även med varandra för att kunna avkodas och tolkas på ett korrekt sätt i förhållande till vad 
studien avser att analysera. 
 

2.5 Urval 

2.5.1 Val av bransch att studera 
Långa betaltider har sitt ursprung inom fordonsindustrin. Under 1990-talet pågick en ekonomisk kris för 
europeiska fordonstillverkare, främst i Frankrike där flertalet fabriker och arbetstillfällen försvann. 
Leverantörerna av fordonskomponenter erbjöd då en temporär räddningsaktion som innebar att man 
förlängde kredittiden. Behovet av likvida medel sköts då bakåt i kedjan till leverantörerna och man 
undvek i värsta fall konkurser som skulle leda vidare till ännu värre negativa konsekvenser för 
leverantörerna. Fordonstillverkarna såg fördelar med längre betaltider, och efter krisen hade man en ny 
branschstandard med längre betaldagar. Idag är det reglerat med hjälp av lagstiftning i Frankrike och 
Spanien med maximalt 60 dagars kredittid (Martin 2010. Levin 2014). 

Med detta i åtanke känns valet av bransch naturligt. Flertalet andra branscher har vid studiens början 
undersökts för att finna ett lämpligt studieobjekt. Under studiens gång framkom att det finns olika 
branschstandarder som är överenskomna och tillämpas mellan aktörerna via branschorganisationer. 
Exempelvis byggbranschens Entreprenadorganisation har branschstandarder som berör bland annat 
fakturadagar vilket hindrar långa betaltider att uppstå. På så sätt är dessa branscher inte aktuella för 
denna uppsats. 

För expertutlåtandet var det ett naturligt val att välja FKG, då deras expertis kring ämnet är betydande.  
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2.5.2 Urvalsprocess 
För att säkerställa att företagen är inom samma bransch samt verksamhetsområde avgränsades urvalet 
till företag registrerade i Sverige, där majoriteten av verksamheten är inom den producerande industrin. 
Populationen är ytterligare begränsad till producerande företag vilka levererar komponenter och/eller 
kompletta komponenter till fordonsindustrin.  

Varför studien syftat till att undersöka leverantörerna istället för fordonstillverkarna är för att tydliggöra 
konsekvenser och situation utifrån leverantörernas perspektiv. Utifrån dessa konsekvenser och synsätt 
kan det härledas vilken strategi de större aktörerna samt dess leverantörer använder. Det är de mindre 
aktörerna, leverantörerna, som upplever problemen med långa betaltider. Då de stora fordonstillverkarna 
i Sverige enbart är tre till antalet så finns det en hög sannolikhet att forskningen inte fått genomföras, då 
de kunde nekat intervjuerna. Diskursanalysen ansågs bli svår att genomföra då dessa företag inte ser 
betaltider som ett problem enligt expertutlåtandet från Fredrik Sidahl, VD för FKG. 

Antalet företag som ingår i populationen “Kompletta komponentleverantörer” är 185 stycken enligt 
FKGs sammanställning (fkg.se, kompletta komponentleverantörer). Ur denna population skedde ett 
obundet slumpmässigt urval på åtta företag inom ramen för studiens avgränsningar. Vidare gjordes 
urvalet av intervjuperson vid den inledande kontakten med företaget via telefon, där verkställande 
direktör eller CFO/ekonomichef var intervjuperson. 

Ett snöbollsurval har gjorts för de fordonstillverkande företagen utifrån svaren som intervjupersonerna 
gett. Minst ett av dessa fordonstillverkande företag har alla inom vårt urval som kund, varav dessa 
valdes att jämföra C2C-cykler med. 

Valet av expertutlåtande ansågs vara mest givande om kontakt kunde tas med FKGs VD, Fredrik Sidahl, 
då han innehar mycket kunskap om ämnet enligt flera källor inom FKG. 
 

2.6 Undersökningstillfället 
Studien är en tvärsnittsstudie, där en bild av populationen ges vid en viss tidpunkt. Intervjuerna utfördes 
mellan vecka 16-18, 2015. Under dessa tre veckor anses det att inget avsevärt hänt inom ämnet som 
relevant har kunnat ändra intervjupersonernas uppfattning. Dock kan detta inte helt bortses från, då 
företagsspecifika händelser utanför forskarnas vetskap kan ha påverkat företagens inställning under 
undersökningstiden. 
 

2.7 Tillvägagångssätt 
I första skedet har relevant information samlats in från kurslitteratur samt tidigare studier för att skapa 
en tydlig bild av kunskapen kring ämnet. Sedan har undersökningsmetod valts genom att diskutera det 
lämpligaste sättet att undersöka problemet, vilket blev metodtriangulering. Efter detta har ett obundet 
slumpmässigt urval valts från populationen, vilket var kompletta komponentleverantörer inhämtade från 
FKGs register. 

Semistrukturerad intervju valdes för att låta intervjupersonen tala fritt om ämnet och ge ökad insikt om 
deras uppfattning. Följdfrågor ställdes vid relevanta påståenden eller information. Telefonintervju valdes 
på grund av den geografiska spridningen av intervjupersonerna, där personliga intervjuer på plats inte 
var ekonomiskt försvarbart, då flertalet av företagen var geografiskt spridda över hela Sverige.    

En kort beskrivning av studien samt vilket lärosäte forskarna representerar inledde samtalet och därefter 
förfrågades intervjupersonen om de vill ställa upp på en intervju. Vid ett eventuellt nej, noterades 
företaget som bortfall för att undvika att det slumpmässiga urvalet ringde samma företag igen. Om 
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intervjupersonen var villig att delta i intervjun bokades oftast en tid vid ett senare tillfälle då intervjun 
skulle ske. I vissa fall var intervjupersonen tillgänglig för en intervju redan vid första kontakten. Ett av 
företagen efterfrågade att få frågorna skickade till sig innan intervjun så att de skulle kunna vara 
förberedda. 
 

2.8 Data 

2.8.1 Datainsamling 
Datainsamling utfördes via anteckningar samt ljudupptagning av intervjuerna. Datainsamling av 
årsredovisningarna skedde via Retriever ABs hemsida där samtliga årsredovisningar var tillgängliga. 
Datainsamling från expertutlåtandet skedde via anteckningar samt ljudupptagning från telefonintervjun. 
 

2.8.2 Databearbetning 
När alla intervjuer var genomförda började databearbetningen genom jämförande av anteckningarna 
samt det inspelade materialet för att se om det fanns något som saknades eller antecknats felaktigt. När 
dessa två stämts av att det antecknats korrekt kodades intervjuerna utifrån hur intervjupersonen svarat på 
frågorna. Det mest relevanta togs med i kodningen för vidare analys. När kodningen av alla svaren var 
klar granskades svaren ytterligare genom att jämföra svaren med de inspelade intervjuerna en andra 
gång. 

Bearbetning av data från årsredovisningar har utförts inom ramen för beräkning av C2C-cykler. Detta 
innebär att enbart ett fåtal poster i årsredovisningen är relevanta att bearbeta. De relevanta posterna har 
kopierats till ett Excel-ark där beräkningarna skett. Beräkningar har gjorts för att ett 95 % -igt 
konfidensintervall kan upprättas för populationens C2C-cykler. 

 

2.8.3 Primärdata 
Primärdata har samlats in genom semistrukturerade telefonintervjuer med verkställande direktör eller 
CFO/ekonomichef från det deltagande företaget. Personlig intervju på plats samt alternativa former av 
distansintervju har studien avstått ifrån, då forskarna strävat efter att vara konsekventa i intervjusätten. 
Detta har inneburit att alla intervjupersoner haft samma förutsättningar vid intervjutillfället. För att 
säkerställa kvaliteten på insamlad data har de intervjuade personerna haft en omfattande ekonomisk 
förståelse för verksamheten. 

Vid genomförande av intervjun har fokus av forskarna lagts på tio kriterier för att säkerställa att 
intervjuerna genomfördes korrekt och att så bra data som möjligt har erhållits från respondenterna. 
Kriterierna är utformade av Kvale (1996) och ska hjälpa forskarna utföra en korrekt intervju. Dessa tio 
kriterier är (Kvale, 1996 s. 148-149):  

• Insatt - Var förberedd. 
• Strukturerad - Syftet med intervjun är tydlig och kan inte misstolkas. 
• Tydlig - Inga komplicerade obegripliga frågor. 
• Visa hänsyn - Avbryt ej intervjupersonen. 
• Sensitiv - Ställ följdfrågor på det som är viktigt.   
• Öppen - Visa hänsyn till det intervjupersonen tycker är viktigt. 
• Styrande - Vet vad man ska ha svar på. 
• Kritisk - Ifrågasätt motsägelser. 
• Kommer ihåg - Relatera det som sägs i stunden till tidigare frågor eller information.  
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• Tolkar - Klargör det intervjupersonen säger utan påtvingande egna tolkningar.  
 
En ostrukturerad telefonintervju har genomförts med Fredrik Sidahl, VD för FKG. Anledningen till att 
en ostrukturerad intervju valdes var för att studien behövde information och kunskap som 
intervjupersonen innehar. En ytterligare anledning till att intervjun var ostrukturerad är att låta experten 
tala fritt kring ämnet, och på så sätt bidra till studiens innehåll och kvalitet. 
 

2.8.4 Sekundärdata 
Ytterligare data har använts i form av deltagande företags årsredovisning för verksamhetsåret 2013. 
Årsredovisningarna har samlats in från databasen Retriever (Retriever AB). Relevant data från 
årsredovisningarna innefattar nettoomsättning, kundfordringar, leverantörsskulder och kostnad för sålda 
varor. Denna information har legat till grund för att kunna beräkna C2C-cykeln samt delkomponenterna 
inom C2C-cykeln enligt valda teorier för samtliga företag som deltog i studien. 

 

2.9 Reliabilitet 
Studien har utgått från ett obundet slumpmässigt urval där åtta studieobjekt har undersökts. Forskarna 
har intervjuat åtta företag för att minska studiens påverkan av slumpmässiga orsaker och för att i högre 
grad kunna generalisera resultaten för populationen. Studiens frågor är syftade till ett helt verksamhetsår 
för att minska chansen för tillfälliga betingelser och har undersökt intervjupersonernas uppfattning samt 
tidigare erfarenhet av betaltider inom fordonsindustrin. 
 

2.10 Validitet 

2.10.1 Extern validitet 
Studien har utgått från ett obundet slumpmässigt urval, vilket har valts för att stärka studiens externa 
validitet. För att ytterligare förstärka den externa validiteten har studien avgränsats till att enbart ha 
intervjupersoner som är verkställande direktör eller CFO/ekonomichef. Detta för att säkerställa en tydlig 
och omfattande kunskap av branschen och att intervjupersonerna har motsvarande kunskap om sina 
respektive företags verksamheter. 
 

2.10.2 Intern validitet 
Orsakssambandet har förstärkts i studien genom omfattande undersökning av områdets tidigare 
forskning. Denna tidigare forskning stärker studiens interna validitet som stöd för studiens resultat. Det 
kan finnas utrymme för andra påverkande faktorer som inte har tagits i beaktning i studien. Detta har 
åtgärdats genom att en utförlig undersökning av intervjupersonens uppfattning om andra bakomliggande 
faktorer till betalningsvillkoren.  

En utförlig analys som redovisas i analyskapitlet har gjorts angående andra möjliga variabler som kan 
leda till resultatet utöver ett uppfattat nollsummespel, vilket ger utrymme för vidare forskningsområden. 
En kompletterande intervju har genomförts där ett expertutlåtande bidragit med information kring ämnet 
och dess möjliga påverkande faktorer till betalningsvillkorens utformning. Detta har gjorts för att 
studiens interna validitet kan kritiseras och granskas av expertutlåtandet och på så vis stärka 
transparensen inom arbetet. 
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2.11 Metodkritik 
Forskarna har inte haft för avsikt att kunna generalisera för annat än den valda populationen. Detta har 
valts på grund av att den omfattande datainsamlingen som skulle krävts för en generalisering inte är 
hållbart i kombination med volymen av de kvalitativa intervjuerna samt inom tidsramen för arbetet. 
Detta är tyvärr synd eftersom en generalisering för alla leverantörer inom fordonsindustrin hade ökat 
kunskapsnivån samt studiens bidrag till forskningen.  

Genom att ha utfört semistrukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ har respondenten haft 
möjlighet att ge ordentliga och utförliga svar som annars lätt kunnat missas genom att ställa alltför snäva 
frågor. Dessa intervjuer kan leda till att svaren är jäviga, då intervjupersonerna var insatta inom studiens 
ämne samt hade en genomgående “negativ” uppfattning och inställning kring de större aktörers 
betalningsvillkor. Detta har studien försökt ta hänsyn till, där forskarna tagit detta i beaktning vid analys 
av den insamlade data. 

I efterhand anser forskarna att vissa frågor kunde tas bort från intervjun. Forskarna anser att om studien 
genomförts med ett mindre antal generella frågor skulle den insamlade data blivit bättre. Detta försökte 
forskarna förbättra genom pilotstudien där ett antal frågor togs bort. I efterhand anser forskarna att 
ytterligare frågor efter pilotstudien kunde tagits bort. 

Studien har inte ämnat undersöka de större aktörerna, då detta ansågs kräva en utförlig forskning av 
deras beteenden och dess diskurs. Då studien syftar att få ökad förståelse för aktörernas uppfattning 
kring betalningsvillkor anses detta vara ett betydligt bortfall av kunskap, vilket forskarna hoppas skall 
fyllas av ytterligare forskning kring ämnet. 

Intervjuerna har utförts via telefon, då det slumpmässiga urvalet av företag genererade företag på flera 
olika orter inom Sverige. Vid telefonintervjuer går man miste om att se respondentens uttryck och det är 
svårare att avgöra om personen har talat klart innan man går vidare med att ställa följdfrågor. Vidare 
anser forskarna att telefonintervjuer ge ett mindre seriöst intryck hos intervjupersonerna, vilket kan leda 
till snabba och informationsfattiga svar. Detta har delvis uppfattats och uppmärksammats av forskarna 
under datainsamlingen. 

Den största risken med studien är att säkerställa att intervjufrågorna besvarar undersökningsfrågorna, det 
vill säga studiens validitet. För att förstärka validiteten relaterat till detta har forskarna valt att 
komplettera med data från respektive företags årsredovisningar för att se om ekonomisk data stämmer 
överens med svaren från intervjuerna. Intervjupersonerna har varit VD eller CFO/ekonomichef för att 
säkerställa att innehållet i studien besvaras av en person med god insikt i sitt företags verksamhet. 
Vissa av frågorna som ställts under intervjuerna har varit av känsligare karaktär rörande företags 
likviditet. För att erhålla så ärliga svar som möjligt har samtliga företag erbjudits anonymitet i början 
och slutet av varje intervju. 

Studien har syftat till att öka replikerbarheten genom förfrågande av att intervjupersonerna avstår att 
vara anonyma. Intervjupersonerna samt företagens namn har i de flesta fallen valt att vara anonyma. 
Många frågor gäller uppfattningar om deras kunder, information om betaltider, likviditetsförhållanden 
och befintliga avtal, vilket kan tolkas som känslig information. Detta har lett till att majoriteten av 
företagen valt att vara anonyma, vilket påverkar möjligheter för replikation. Försök att öka 
replikerbarheten har gjorts genom att tydligt beskriva och förklara för företagen hur data kommer 
redovisas, och att det inte går att knyta till något specifikt företag. 

Studien har intervjuat en ledande person inom branschorganisationen FKG, där den personen har delat 
med sig av sin uppfattning om branschens syn på förhållandet mellan leverantörer och 
fordonstillverkare. Trots dessa åtgärder är det fortfarande svårt att svara på hur stark validiteten i studien 
är. 
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2.12 Källkritik 
Teorier och tidigare forskning baseras på vetenskapligt granskade publikationer och tryckta källor. 
Studien har även använt en branschorganisation som källa, vilket kan vara till en nackdel då risken finns 
att de överdriver problem och sakfrågor. Forskarna anser dock att FKG:s undersökning samt 
expertutlåtande var representativt för verkligheten, då utlåtandet stöds av delvis den tidigare forskningen 
samt data som samlades in under studien. 

Studien använde ett av regeringens betänkanden som källa. Detta anser forskarna mindre problematiskt, 
då det är statens offentliga utredningar som utfört studien. Institutionen har i uppgift att ta fram fakta, 
analysera den och lägga fram förslag utifrån analysen. Det är olika intressegrupper, politiska 
oppositionen samt specialister som får tillfälle att medverka i arbetet. Detta anser forskarna bör 
motverka den eventuellt politiskt motiverade vinklingen av studien, men det kan inte garanteras för 
denna källa. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver de relevanta teorier som ligger till underlag för forskarnas tolkning samt analys 
av insamlad data. De teorier som studien använder är Game theory, vilket är en teori om spel och hur 
konkurrerande aktörer med eller utan samarbete ska förhålla sig till varandra för att få ett så positivt 
utfall som möjligt. Studien använder även Pareto-optimalitet i sammanslutning med Game theory för att 
analysera utfall som har högst positivt “avkastning” för alla parterna. Denna teori visar att i icke-
nollsummespel finns det alltid en Pareto-optimal lösning där utfallen för båda parterna maximeras. 
Studien avser använda Supply chain management samt Supply chain finance för att analysera hur 
företag kan utveckla och förbättra verksamheten via utökat samarbete med sina leverantörer och-/eller 
kunder. Som avslutande teori och stöd för beräkning av likviditetsförhållanden har forskarna använt 
C2C-cykel.  
 

3.1 Game theory 
Spelteori är en teori om samspel mellan olika parter som analyseras för att härleda det mest gynnsamma 
sättet att förhålla sig till varandra. Teorin används inom flera vetenskaper såsom mikro- och makro-
ekonomi, datavetenskap samt biologi. Spelteori används för att analysera samspel och 
konkurrenssituationer där den optimala strategin är baserad på om spelet är ett nollsummespel eller icke-
nollsummespel.  

Teorin anses vara av betydande konsekvens för studien eftersom företagens strategi och uppfattning 
kring C2C-cykler påverkas om de uppfattar situationen som ett nollsummespel eller icke-
nollsummespel. 

 

3.1.1 Nollsummespel 
Ett av systemen som spelteori analyserar är förhållanden som kallas “nollsummespel”. Dessa situationer 
uppstår när fler än en aktör tävlar eller konkurrerar om en resurs eller position. En aktörs vinst av en 
resurs eller en position innebär att den/de andra aktörerna förlorar samma resurs, eller position 
(Hargreaves Heap & Varoufakis 2004, s. 43). I dessa spel är alltså en aktörs vinst en annan aktörs 
förlust. Utifrån denna teori ska man placera sig konkurrensmässigt antingen på den position som 
maximerar sitt bästa utfall, eller minimerar sitt sämsta utfall. Baserat på de andra spelarnas agerande 
skall man i bästa möjlighet positionera sig enligt tidigare nämnda strategier. Ett typiskt exempel på 
nollsummespel är att singla slant. Detta spel har inget alternativ som ger en högre positiv effekt för 
någon spelare utan att påverka den andra spelaren lika negativt. Det är alltså omöjligt att skapa eller 
förstöra värde.  

I nollsummespel finns det alltid en bättre strategi för en av spelarna givet att man vet hur den andra 
spelaren ska agera och vice versa. Ett exempel på detta är att två spelare spelar sten, sax, påse. Spelare A 
vet att Spelare B har strategin att välja sten. Detta gör att den bästa strategin för Spelare A att välja påse, 
då detta ger ett bättre utfall mot sten. Eftersom förutsättningen nu är att båda spelarna vet om den andras 
strategi så vet nu Spelare B att Spelare A väljer påse, vilket skulle göra att Spelare B förlorar. På grund 
av detta har Spelare B ett bättre utfall som den nu kan välja, vilket är att ändra strategin till sax vilket 
skulle förbättra dennes utfall. 

I exemplet ovan finns det en bättre strategi som en spelare kan välja för att förbättra sin egen position. 
Situationen ovan är ett exempel på ett spel som inte har ett Nash equilibrium. Nash equilibrium är 
kortfattat en strategi som inte går att förbättra oavsett valet motståndaren gör (Fudenberg & Tirole 1991, 
s. 11-13).  
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I nollsummespel finns det fall där Nash equilibrium uppstår (Hargreaves Heap & Varoufakis 2004, s. 
58-59). I samma exempel ovan, där två spelare deltar i sten sax påse och förutsättningen är att 
motståndaren föredrar strategin sax, då blir den andra spelarens föredragna strategi att ta påse, vilket då 
blir spelarens Nash equilibrium (Fudenberg & Tirole 1991, s. 16-17). Detta är fallet om en motståndare 
föredrar ett antal av de givna strategierna, så länge den inte är likvärdig till alla strategier då detta gör att 
alla utfall blir likvärdiga för spelaren. 

Vid nollsummespel där det finns dominerande maktpositioner kommer den dominerande parten alltid 
välja den strategi som gynnar denne mest (Walker et al. 2000, s. 325.). Detta är situationen som studien 
syftar att analysera, om aktörerna uppfattar situationen som ett nollsummespel och om dess 
konsekvenser. 
 

3.1.2 Icke-nollsummespel 
Utöver nollsummespel finns även icke-nollsummespel, där summan av alla utfall inte blir noll såsom i 
nollsummespel. Om samarbete inte är förutsatt i ett sådant spel, utan det enbart är ett konkurrerande spel 
utan kommunikation kommer summan av alla utfall för båda spelarna under en längre period vara sämre 
än om samarbete förutsatts mellan parterna. Spelarna kommer då enbart att optimera sina egna utfall 
utan att ta hänsyn till andra spelare. 

Ett läge där positionering mot andra spelare sker och vardera parten inte kan förbättra sin situation givet 
den andra spelarens agerande kallas Nash equilibrium (Hargreaves Heap & Varoufakis 2004, s. 59). Ett 
känt exempel på detta är “Fångarnas Dilemma”, som är ett icke-nollsummespel. I detta exempel är två 
fångar givna tre alternativ: 

1. Om en av brottslingarna erkänner brott, får brottslingen gå fri som belöning, och den andre blir 
fängslad i 10 år.  
2. Om båda brottslingar erkänner brottet, blir båda fängslade i fem år.  
3. Om ingen av brottslingarna erkänner, får båda ett lindrigare straff på två år vardera. 
Alla alternativen ritas sedan upp i en så kallad pay-off matris som visar de olika utfallen:  
 

Figur 1. Nash equilibrium 

 
Illustration av ett icke-nollsummespel med Nash equilibrium markerat. 

 
Med förutsättning att kommunikation och tillit inte sker finns det ett tydligt Nash equilibrium, där båda 
fångarna kommer välja att erkänna brott. Fångens val att erkänna brott är oberoende av vad den andra 
fången väljer, eftersom att erkänna brott ger det bästa utfallet oavsett vad den andra fången väljer. Detta 
kallas ett dominerande Nash equilibrium eftersom ens strategi är oberoende av vad den andra spelaren 
väljer. Det måste inte alltid finnas ett Nash equilibrium i alla spel. I vissa spel finns det två eller fler val 
som är Nash equilibrium.  

Utifrån samma scenario ovan baseras det optimala utfallet på om Pareto-optimalitet kan formas eller 
inte. Pareto-optimalitet beskrivs mer ingående i nästa stycke, men inom Game theory kan det 
sammanfattas som ett läge där summan av alla aktörers utfall inte kan förbättras utan att skapa en 
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suboptimering för gruppen som helhet. Om Pareto-optimalitet kan uppnås är alternativ 3 valet fångarna 
skall göra i exemplet ovan. Alltså att ingen av brottslingarna erkänner brott. Förutsättningen för att 
Pareto-optimalitet ska kunna uppnås är kommunikation samt tillit i exemplet ovan. Om kommunikation 
inte kan ske eller tillit saknas, är det bästa valet Nash equilibrium, alltså att erkänna brott, då detta tar 
bort risken att bli fängslad i tio år och är ett stabilt läge där man inte kan förbättra sin ställning givet den 
andra aktörens agerande.  

Där icke-nollsummespel uppstår med olika maktpositioner måste många aspekter tas i beaktning. 
Samarbete innefattar många faktorer såsom marknadsposition, kommunikationsstruktur samt 
åtgärdsreaktioner vid maktutnyttjande (Wiese 2007, s. 524-528). Detta skapar i praktiken en mer 
komplicerad pay-off matris än rena nollsummespel. Det kan även uppstå konkurrensfördelar inom icke-
nollsummespel där betalningsvillkor blir en central fråga. Leverantörer kan utnyttja den dominerande 
aktörens vilja att ha långa betaltider genom att erbjuda detta, och via denna strategi ta del av större 
köpvolymer och på så sätt få stordriftsfördelar (Hofmann & Kotzab 2010, s. 322). Dock argumenterar 
Hofmann & Kotzab för att finansiella strategier som ovan kan leda till farlig kortsiktighet. 

 

3.1.3 Pareto-optimalitet 
Pareto-optimalitet är ett förhållande där två eller fler aktörer i samspel inte kan skapa ett mervärde för 
någon individ i gruppen utan att skapa en högre negativ effekt för gruppen som helhet (Kanbur 2005, s. 
2). Pareto-optimalitet ska inte förväxlas med rättvisa eller jämställdhet mellan aktörer, då det kan uppnås 
även fast en av aktörerna tar merparten av nyttan.  

I alla spel/samarbeten finns det minst ett Pareto-optimalt utfall. Om det finns ett utfall som kan ge ett 
mer positivt utfall för en spelare än negativt för en annan, kallas detta en Paretoförbättring och gör att 
det Pareto-optimala valet blir det nya utfallet. I exemplet nedan visas ett spel där alla utfall är Pareto-
optimala, då alla utfallen ger samma summa (0). 

 
Figur 2. Nollsummespel med Pareto-optimalitet 

 
Illustrering av ett nollsummespel där alla utfall är Pareto-optimala, då summan av alla utfall är 0.  

 
I bilden nedan ses samma exempel, Fångarnas dilemma, som tidigare visat i Figur 1. Men här visar 
bilden var det Pareto-optimala utfallet är. Nash equilibrium är inte samma sak som Pareto-optimalitet, 
då Pareto-optimalitet visar utfallet där summan av utfallen för alla spelare är optimalt, medan Nash 
equilibrium visar utfallet som inte kan förbättras givet att den ena spelaren vet vad den andra spelaren 
har valt för strategi. 
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Figur 3. Icke-nollsummespel med Pareto-optimalitet 

 
Illustration av ett icke-nollsummespel med Pareto-optimala valet markerat. 

 
3.1.4 Tidigare forskning inom Game theory 
Game theory har blivit ett viktigt verktyg i analyser av försörjningskedjor med flera aktörer som har 
olika mål. Detta har blivit ett kraftfullt verktyg för att analysera både kooperativa spel samt 
konkurrerande spel inom supply chain (Cachon & Netessine 2004, s. 1). Vidare argumenterar Cachon & 
Netessine att: 
 

As has been noted in other reviews, Operations Management has been slow to adopt GT. But 
because SCM is an ideal candidate for GT applications, we have recently witnessed an explosion 
of GT papers in SCM. As our survey indicates, most of these papers utilize only a few GT 
concepts, in particular the concepts related to non-cooperative static games. 
-Cachon & Netessine 2004, s. 46 

 
C2C-cykler mellan företag är ett tydligt exempel på ett kooperativt spel som kan leda till positiva 
effekter för alla parter, men där det finns inslag av nollsummespel vid enbart beaktning av betaltider 
(Hofmann & Kotzab 2010, s. 318). Hofmann och Kotzab menar att:  
 

If… the WACC’s of the supply chain firms are equal. From an inter-organizational network 
perspective, the determination of the payment terms is a zero-sum game. If one party benefits 
(C2C-cycle shortens), then the other member loses the same amount (C2C-cycle lengthens). No 
SVA (Shareholder value added) is added to the supply chain. 
-Hofmann & Kotzab 2010, s. 319 

 
Vid spel där det inte är tydligt att det kan skapas värde av samarbete tenderar människor att uppfatta 
läget som ett nollsummespel. Detta kallas Zero-sum heuristic, då människor uppfattar en situation som 
ett nollsummespel, även fast det finns oändligt med resurser (Chernev 2007, s. 431. Meegan 2010, s. 1). 
 

3.2 Supply chain management & Supply chain finance 
Konceptet Supply chain management, hädanefter förkortat SCM, har blivit allt mer använt i dagens 
marknad, där organisatoriska förbättringar inte alltid räcker till för att vara konkurrenskraftig, utan man 
måste börja samarbeta med sina leverantörer och kunder för att skapa ökat värde (Aydin, Cattani et. al. 
2014, s. 453-454).  

SCM omfattar inte bara integrering med ens leverantörer samt kunder för att skapa ett ökat värde och 
lönsamhet för hela kedjan utav aktörer. SCM har utvecklats till att även innefatta sustainable/green 
SCM, Supply chain finance och flera områden som kopplas samman med SCM (Boyer, Harmon & 
Stock 2010, s. 33). Med Supply chain menar man flödet av pengar, information eller saker från 
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startpunkten i flödet hela vägen fram till den konsumerande kunden. Denna process går oftast mellan 
flera olika företag och ibland branscher. Med SCM menar man administrationen och förbättringen av 
processerna bakom dessa flöden, som oftast är gränsöverskridande mellan företag (Boyer et al. 2010, s. 
36-37). 

Utöver SCM har Supply chain finance, hädanefter förkortat SCF, vuxit i popularitet, där upp mot 73 % 
av större företag har använt sig av förlängda leverantörskrediter för att dra nytta av frigjort kapital och 
ett av sju företag använder sig aktivt av SCF (Demica 2007 s. 2). Detta har blivit använt i större 
utsträckning då företag inser nyttan med att strukturera sitt kassaflöde då detta minskar kostnaden för 
verksamheten (Protopappa-Sieke & Seifert 2010, s. 439). Nyttan med SCF kan illustreras i följande bild, 
där ett exempel visar två företag som använder sig av en tredje part för att frigöra kapital vid 
transaktioner mellan företaget. 
 
 

Figur 4. Supply chain finance 

 
Fiktiva siffror för två företag som inte använder SCF och resultatet om de använder SCF (Wuttke et al. 

2013. s. 149). 
 

3.2.1 Tidigare forskning inom SCM/SCF 
En vanlig uppfattning om SCM är att vid användandet av dessa metoder och integrering mellan 
företagen ökar lönsamheten, kostnader för tillverkning sjunker och kunderna blir nöjdare (Yeung 2008, 
s. 500). 

Företag har märkt av att det är svårare att konkurrera och lyckas vara lönsamma på marknaden utan att 
ha samarbete med andra organisationer eller företag (Boyer et al. 2010, s. 32). 
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Trots denna syn på samarbete är det företag som väljer att låta sina leverantörer agera bank genom att 
ställa krav på långa betaltider (Hofmann & Kotzab 2010, s. 305). Även det företag som först drabbas av 
långa betaltider försöker skjuta problemet vidare genom att ställa samma krav på sina leverantörer 
(Howorth & Westhead 2003, s. 106-109).  

Fordonsindustrin anses av många vara ledande när det gäller nyskapande tillverkningsmetoder och att 
utveckla samarbete med sina leverantörer (Helper & Sako 1995, s. 77-84).  
Toyotas har en strategi som går ut på att rationalisera antalet leverantörer, men att inleda djupare 
samarbeten med de som är kvar. Vidare innefattar deras strategi bland annat Supplier Development 
Program och Supplier Support Activities. Toyota anser att om man utvecklar relationer baserat på 
samarbete med sina leverantörer kan det egna företaget samtidigt tjäna in på det (Langfield-Smith & 
Greenwood 1998, s. 337-338). 
 

3.3 Cash-to-Cash-cykel 
Det finns flera olika beskrivningar över vad C2C är och vad det innebär. Studien utgår från en 
beskrivning som flertalet forskare använder sig av som är: “Försörjningsdagar i lager + kundfordringar - 
leverantörsskulder.” (Lancaster et al. 1998, s. 27-38) 

C2C-cykel är en del i det som kallas operation cykel. Operation cykel benämns som tiden då ett företag 
får sitt material för förädling, tills företaget har fått betalt för produkten de förädlat och sålt vidare (Moss 
& Stine 1993, s. 25-35). C2C-cykel är tidsperioden mellan att företaget betalar för det inkomna 
materialet, tills dess att företaget får betalt för sina sålda produkter (Farris & Hutchison 2002, s. 289). 
Det uppstår då ett glapp mellan inbetalningar och utbetalningar, och företaget behöver under den tiden 
uppbära likvida medel för att klara av att betala sina fakturor och andra löpande kostnader. Vidare 
uppdelning av operation cykel är leverantörsskulder och kundfordringar. 

Leverantörsskulder är tiden från att företaget erhåller faktura över mottaget material tills dess att 
fakturan för materialet är betald. Kundfordringar är tiden från att produkten är såld till den tidpunkt då 
kunden har betalat fakturan. Hur lång C2C-cykeln är varierar mellan både branscher och företag. 
Det finns tre huvudsakliga sätt att förbättra sin C2C-cykel (Farris & Hutchison 2002, s. 294). Dessa sätt 
är följande: 

• Minska kundfordringar 
• Öka leverantörsskulder 
• Minska lager, administrationstid av kundreskontra och snabbare leveranser från leverantör och 

till kund 
Att ett företags C2C-cykel förbättras är inte en direkt signal på att företaget blivit lönsammare eller mer 
likvida. Vid tillfällen då företag har minskande försäljning kan C2C visa en minskning, vilket i sig kan 
tolkas som positivt, men är missvisande. Detta sker eftersom kundfordringarna minskar, vilket förkortar 
C2C-cykeln. För att C2C ska ge en rättvis bild av företagets finansiella sundhet måste den kompletteras 
med mått såsom ROA och ROE (Lancaster et al. 1996, s. 27-38). 
 
 
3.3.1 Beräkna C2C 
För att beräkna ett företags tid för C2C behöver man följande tre komponenter: 
Försörjningsdagar i lager, kundfordringar samt leverantörsskulder. Dessa förs in i följande formel för att 
beräkna C2C: 
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Figur 5. Formel för Cash-to-Cash cykel 

 

Kundfordringar (DSO) ska beräknas till ett medelvärde genom att ta ingående värde samt utgående 
värde och dela med två. Ta sedan företagets omsättning och dividera med ett år (365 dagar). Sista steget 
är att dividera medelvärdet för kundfordringar med omsättning/dag, vilket ger svaret Antal dagar i 
kundfordringar. 

Försörjningsdagar i lager (DIH) beräknas genom att ta ingående lager samt utgående lager och dividera 
med två för att få fram ett genomsnitt. Sen tar man Kostnad sålda varor och delar med ett år (365dagar) 
för att få fram vad KSV/dag är. Dela medelvärdet för lager med KSV/dag och resultatet blir 
Försörjningsdagar i lager. 

Leverantörsskulder (DPO) ska även det beräknas till ett medelvärde. Ingående plus utgående dividerat 
med två ger medelvärdet. Medelvärdet ska sedan divideras med KSV/dag och resultatet blir då Antal 
dagar i leverantörsskulder. 

Sista steget är att addera Försörjningsdagar i lager med Antal dagar i Kundfordringar samt subtrahera 
med Antal dagar i leverantörsskulder. Resultatet blir då företagets tid för C2C. 
 
 
 
 
3.3.2 Tidigare forskning inom Cash-to-Cash-cykel 
Större företag förbättrar ofta sin C2C-cykel och sitt rörelsekapital på bekostnad av sina leverantörer och 
kunder (Pohlen & Goldsby 2003, s. 579-580). Däremot bygger långsiktig stabilitet på att alla företag 
inom försörjningskedjan är lönsamma och att förhållanden bygger på makt och förtroenden. Om makten 
är snedfördelad mellan företagen kan det bli ett hinder för samarbete. Om makten däremot nyttjas på rätt 
sätt kan det istället ha en främjande effekt på hela försörjningskedjan (Hofmann & Kotzab 2010, s. 324-
325). Hofmann & Kotzab hävdar att: 
 

Expending DPO (Days payables outstanding) and shortening DSO (Days sales outstanding) 
from smaller, less powerful supply chain partners with relatively high WACC is absurd for focal 
companies with easy and cheap access to capital. This can hurt a company in the long run, as 
suppliers raise prices to cover the cost of financing their value activities. 
-Hofmann & Kotzab 2010, s. 322 

 
Ebben & Johnson (2011) har gjort en studie över små företag i USA och hur de presterar finansiellt. De 
har under en tidsperiod av tre år analyserat förhållandet mellan C2C-cykeln och likviditet samt 
investerat kapital. Trenden visar att mindre företag sällan arbetar proaktivt med att försöka korta ner sin 
C2C-cykel. Forskarna säger att om andelen kundfordringar och lager är högt i relation till skulder ökar 
nivån på likvida medel som behövs för att finansiera de löpande kostnaderna. Detta gör att företag med 
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längre C2C-cykel måste finansiera större mängd likvida medel, antingen genom tillskott av eget kapital 
eller räntebärande skulder. Ebben & Johnsons studie resulterade i tre generaliseringar angående C2C-
cykel för mindre företag: 
 

The results of this study provide evidence of three aspects: 1) That the cash conversion cycle is 
an important concept for small firm owners and managers to understand and monitor; 2) That 
cash flow management is related to the amount of required invested capital and to firm 
performance and liquidity, and 3) That small firms tend to be reactive in their approaches to 
cash flow management. 
-Ebben & Johnson 2011, s. 392 

 
De påstår även att företag med kortare C2C-cykel hade högre nivåer av likviditet, detta går emot den 
allmänna uppfattningen inom företagsekonomi att det är en avvägning mellan likviditet och lönsamhet 
(Ebben & Johnson 2011, s. 392). Detta resultat antyder att genom effektiv hantering av C2C-cykeln kan 
företaget öka likviditeten och avkastningen samtidigt som de minskar risken. 

Det finns ett direkt förhållande mellan hur lång C2C-cykeln är samt hur mycket likvida medel som krävs 
i verksamheten argumenterar Schilling. Om C2C-cykeln ökar kommer mängden likvida medel som 
behövs öka. På samma sätt, om C2C kortas ner kommer mindre likvida medel behövas (Schilling 1996, 
s. 4-5). 

Farris & Hutchisons forskning påstår att i dagens snabbt utvecklande värld blir det av större betydelse 
att inte se enskilda företag som ensamma aktörer utan istället se företag som en länk i en interaktiv 
kedja. C2C-cykeln är en viktig komponent i denna kedja, där företag inte enbart ska analysera sin egen 
C2C utan också analysera kedjans C2C samt de interaktiva komponenterna av C2C med övriga aktörer 
(Farris & Hutchison 2002, s. 292-293). 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultat och data som är framtaget av forskarna genom semistrukturerade 
telefonintervjuer samt från databasen Retriever, där data från årsredovisningarna har hämtats. 
Ytterligare data redovisas från en intervju med Fredrik Sidahl, VD för branschorganisationen FKG.  
 
Företagspresentationer av respektive företag presenteras i början av kapitlet. Dessa presentationer sker 
inte i ordning, vilket medför att presentationerna inte kan kopplas till specifika intervjuer för att 
säkerställa anonymitet. Intervjuerna presenteras genom en sammanfattning av intervjun och dess 
relevanta information. För att se samtliga frågor och svar för intervjuerna vänligen se bilaga 1. Data från 
årsredovisningarna redovisas i form av tabeller, där svaren från de individuella företagen inte kan 
kopplas till svar från intervjun för att ytterligare säkerställa företagens anonymitet. 

 

4.1 Företagspresentation 
Samtliga företag har haft möjligheten att vara anonyma. Av de åtta företagen som undersökts har sex 
företag valt anonymitet. 
 
Företag A 
Företaget är en aktör inom formning av plast, där de producerar bland annat komplicerade detaljer inom 
polymera material. Omsättningen är mellan 75-100 MSEK och antal anställda uppgår till ungefär 50 
stycken. Företaget producerar mängder av olika avancerade produkter. Dessa produkter varierar mellan 
kompletta fordonskomponenter till komponenter för andra industrier. Intervjun har utförts med 
företagets koncernchef. 
 
Företag B 
Företaget har varit verksamma i ett par decennium och är beläget i mellersta Sverige. Det är cirka 50 
personer anställda på företaget och de omsätter ungefär 100 MSEK. De tillverkar fordonskomponenter 
genom pressning i olika material. Företaget har andra kunder än fordonsindustrin, men det är 
fordonsindustrin som är största kunden. Intervjuperson på företaget har varit VD. 
 
Företag C 
Företaget har funnits på marknaden i mer än 30 år. Företaget utvecklar och tillverkar eftermarknadsdelar 
till fordonsindustrin. De sysselsätter cirka 50 personer och har en omsättning som ligger i intervallet 50-
75 MSEK. Personen som ställde upp på en intervju var företagets CFO. 
 
Företag D 
Företaget är en del av en större koncern med olika inriktningar inom industrin. Företaget bedriver 
skärande bearbetning av olika komponenter och delar i metall. Fordonsindustrin klassas som en av de 
större kundkategorierna. Företaget omsätter mellan 150-200 MSEK och har nästan 100 personer 
anställda. Intervjun utfördes med företagets CFO. 
 
Företag E 
Företag E är verksamma inom avancerad metallbearbetning. Deras kunder är i majoritet olika industrier 
i Sverige med huvudinriktning mot fordonsindustrin, men en viss verksamhet går på export till Europa. 
Det är cirka 200 personer anställda på företaget, och de omsätter ungefär 300 MSEK. 
 
Företag F 
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Företaget arbetar med design, utveckling samt produktion av plastkomponenter. Produkterna är tekniskt 
avancerade och används inom flera olika branscher. Företaget omsätter ungefär 500 MSEK samt har 
cirka 300 anställda på företaget. Intervjun skedde med företagets VD. 
 
Företag G Thor Ahlgren AB 
Företaget är en legotillverkare till många industrier såsom elektronik-, verkstads-, telekom- och 
möbelindustri. Företaget har renodlat sin verksamhet mot pressning och stansning av plåtdetaljer i 
varierande material. De omsätter ungefär 65 MSEK och har ett 30-tal anställda på företaget. Intervjun 
skedde med företagets ekonomichef. Företaget är privatägt och har funnits sedan 1918. Företaget 
beskriver sig själva genom följande citat: 
 

Ända sedan tidigt 40-tal har vi varit en given leverantör till ledande företag inom svensk 
fordonsindustri. Vi har faktiskt näst intill blivit ett begrepp i fordonsbranschen. Idag är vi även 
en högt kvalificerad legotillverkare till många andra industrier, som elektronik-, verkstads-, 
telekom- och möbelindustri. 

 
Företag H Autoform AB 
Företaget har sin produktion samt huvudkontor i Malung. Företaget har sedan start varit en partner med 
fordonsindustrin samt en mängd andra branscher. Företaget är en leverantör av vakuumformade 
plastkomponenter till fordonsindustrin, där deras produkter varierar mellan bagagerumsmattor, takboxar, 
profilboxar, förvaringslådor samt kundspecifika legoprodukter. Det är ungefär 60 anställda på företaget 
och deras omsättning uppgår till 90 MSEK. Intervjun skedde med företagets ekonomiansvarig. Företaget 
beskriver sig själva på följande sätt: 
 

Vårt motto är att alltid hålla en hög servicenivå, från första kundkontakt till leverans. Vi har en 
miljövänlig, proaktiv och modern tillverkning där majoriteten av våra produkter utvecklas och 
tillverkas i nära samarbete med våra kunder och partners. Med oss får du ett flexibelt samarbete 
som inkluderar alla steg från produktutveckling och design till produktion och leverans. 

 
 

4.2 Sammanfattning från intervjuer 
 

4.2.1 Företag A 
Företag A befinner sig enligt intervjupersonen tack vare sin storlek i underläge mot sin största kund. 
“De står för så stor del av vår omsättning, det är klart att de har ett övertag”. Den största kunden står 
för ungefär 50 % av omsättningen och har betalningsvillkor 90 dagar fri leveransmånad, dvs. 105 dagar i 
medelvärde. Det är stora erkända företag som kunder, och de betalar ofta senare än förfallodagen. 
Företagets medelvärde på leverantörsfakturorna är 60 dagar. 

Intervjupersonen nämner flera gånger att företagets likvid är relativt god, och att de inte har problem 
med likvida medel. Intervjupersonen påpekar dock att de gärna investerat likviderna i sin egen 
verksamhet, istället för att vara tvungna att hålla såpass höga nivåer på likvida medel, “... binder mycket 
kapital som vi hellre investerat i verksamheten”. 

Intervjupersonen uppfattar att samarbetet generellt fungerar bra mellan de större kunderna, men 
poängterar att “betaldagar är ett problem”. Intervjupersonen säger vidare att det inte sker ett samarbete 
mellan aktörerna för att förbättra likviditeten, “Den diskussionen finns inte mellan oss som leverantör 
eller våra kunder”. 
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Att det är långa betaldagar tror personen beror på annat än administrativa orsaker. 
“Det är deras affärsidé om jag ska vara riktigt stygg. Tråkigt att vi ska ligga ute med pengarna, istället 
för att kunna investera de i verksamheten.” 
Om det däremot uppstår problem är det dialog som gäller, en lång relation sen flera år tillbaka där man 
hanterar fall till fall som uppstår. 

Vid förhandlingar och nya avtal är det viktigt för Företag A att betaldagarna kan hanteras, eller att de 
lyckas föra över samma krav på sina leverantörer. “... försöker föra över samma krav på våra 
leverantörer, samma premisser så vi slipper agera mellanskillnad…”. Problemet med långa betaldagar 
diskuteras och tas upp med deras kunder, men det är “take it or leave it” som gäller förklarar 
intervjupersonen. Antingen accepterar man betalningsvillkoren eller så är det ingen affär, det är inte 
förhandlingsbart. 

De försöker få 30 betaldagar på sina fakturor, men intervjupersonen förklarar att de är ett såpass litet 
företag att de får anpassa sig utefter vad de större ställer för krav: “Man får rätta sig efter de villkor de 
har”. 

Utökat samarbete anser Företag A enbart skulle gynna företaget, “vi följer branschens spelregler och 
ser inga risker med det”. 

Att långa betaldagar och likviditetsförhållanden påverkar priset till kund i slutändan förklaras såhär: 
“Ja, det måste vara med när vi tittar på nya projekt”. 
 
 

4.2.2 Företag B 
Enligt intervjupersonen befinner sig företaget i en beroendeställning till de större aktörerna. Detta menar 
intervjupersonen leder till att de får sämre likviditet. Intervjupersonen hävdar att:  
 

De (fordonsindustrin) hävdar att de har stora utvecklingskostnader, vi är inte stora nog, de har en 
maktposition då de har en så stor del av vår omsättning. Helt klart kan man säga att likviditeten är 

snedvriden. Vi klarar ju inte av att föra vidare dom kraven till våra leverantörer 
 
Intervjupersonen säger att det inte sker något samarbete med likviditeten och hävdar att:  
 

Det är klart att om vi var på väg in i en konkurssituation, då skulle de hjälpa till (med 
likviditeten) men annars så är det de (avtalen) som gäller. 

 
Vidare uppfattar intervjupersonen att det inte sker något samarbete att förbättra likviditeten mellan deras 
företag och de större kunderna inom fordonsindustrin. Intervjupersonen anser även att ett utökat 
samarbete med de större aktörerna påverkas av betaltiderna som krävs, då företaget inte kan utöka 
samarbetet eftersom det kräver investeringar, och de kan inte göra investeringarna utan likvider. 
Intervjupersonen är dock väldigt positivt ställd till att utöka samarbetet och ser detta som något “väldigt 
positivt”. 

Intervjupersonen nämner under flera gånger i intervjun att det är en form av “utpressning” eller indirekt 
“press/utpressning” när det kommer till vissa aspekter av samarbetet och likviditeten, dock betonar 
intervjupersonen att kunderna “inte tvingar oss till någonting” utan det är “take it or leave it”. 
Intervjupersonen nämner flera gånger att “pengar kostar pengar” och att på grund av de kostnaderna 
företaget har på grund av likviditetsbristerna så ökar priserna till deras kunder i det långa loppet. 
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4.2.3 Företag C  
Intervjupersonen säger i denna intervju att de skulle bli väldigt påverkade om företagets största kund sa 
upp samarbetet med dem, och att de känner sig beroende av dessa kunder. Intervjupersonen går vidare 
till att säga att “Dom stora försöker få det så bra som möjligt för dom” och att de sker inget samarbete 
mellan företaget för att förbättra likviden för båda parterna. Snarare “känns att vi agerar bank åt dom”. 
Intervjupersonen går vidare med att säga att ett utökat samarbete skulle gynna företaget, men kan 
medföra risker med ökad grav av beroende. Viljan att utöka samarbetet antyder kunden påverkas av 
likviditetsläget, då “man måste ju ha likviditeten” för att kunna utöka samarbetet. Intervjupersonen tog 
upp ett tydligt exempel på betaltiderna med fordonsindustrin som intervjupersonen tyckte tydliggjorde 
situationen:  
 

Vi hade ett avtal om kortare betaltid, men sen så uppfattade kunden inte det, och då 
räknade vi med att få pengarna ett visst datum, men dom betalade senare. Vi fick då 
ligga ute med pengar. Det var ju en så stor aktör, så det kändes som… Vad ska man 
göra liksom? 

 

 

4.2.4 Företag D  
Företag D eftersträvar att deras kunder ska acceptera 30 dagar som betalningsvillkor på fakturor.  
Om en aktör kräver längre betaltider är det ett specifikt avgörande varje gång om de ska samarbeta eller 
inte, hur den egna likviditeten är för stunden spelar roll om de kan eller inte kan. Bristande likviditet är 
ett återkommande problem, och enligt företagets kreditbetyg betalar de i snitt sina fakturor 18 dagar 
försent. Även deras kunder betalar sent, och en uppskattning på det är att det sker 18-20 dagar efter 
förfallodatum. Företaget har tre kunder som står för ungefär 60 % av omsättningen, och det skulle 
påverka företaget väldigt mycket om en av de större kunderna skulle avsluta samarbetet. På så sätt anser 
intervjupersonen att företaget befinner sig i ett underläge gentemot sina större kunder. 

Företaget köper in kostsamt material tidigt i processen, och de tvingas ligga ute med mycket kapital 
under lång tid innan de får betalt. De försöker implementera en mindre förskottsbetalning, men det är 
inget som branschen går med på. Det är marknadspriser som styr, och konkurrensen mellan företagen 
gör att man får anpassa sig till det. 

Företaget säger att det inte är något de som enskild aktör kan göra åt saken, men de sätter sina 
förhoppningar till att branschorganisationen jobbar med det. 
 
 

4.2.5 Företag E 
Företag E upplever inte att bristande likviditet är ett återkommande problem. Intervjupersonen säger att 
företaget har byggt upp tillräckligt kapital genom åren. Däremot har de bra kontakt med banken för att 
kunna ta lån vid behov, vid t.ex. investeringar inom företaget. 

Snittet för deras leverantörsfakturor är cirka 60 dagar, och snittet för kundfordringarna är cirka 90 dagar 
plus fri leveransmånad. Att inleda ett samarbete med en kund som kräver långa betaldagar tycker man är 
en nackdel, kunden blir inte lika intressant.  
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Kunderna betalar oftast i tid, men man anser att det ibland blir fel med det administrativa vilket orsakar 
senarelagd betalning på i värsta fall ytterligare 105 dagar.  
 

Gör vi fel får vi lida för det… 
 
Att kunderna kräver långa betaldagar försöker man kompensera med att föra samma krav vidare bakåt i 
ledet, man vill inte bli för hårt drabbad av betalningsvillkoren. Att det finns en medveten strategi att 
skjuta över balansräkningsbelastningen på leverantörerna det är tydligt anser företaget. De anser att det 
sker ett bra informationsutbyte mellan företagen, de får tillräckligt med information för att kunna 
leverera enligt kundernas krav.  

Om att likviditetsförhållanden påverkar priset säger man såhär:  
 

Antingen går det ut över vår lönsamhet, eller så får vi föra över det på kunderna. På sikt bör man se 
över priset. 

 

 

4.2.6 Företag F 
Intervjupersonen anser att företaget har ett återkommande problem med likviditeten varje månad. Detta 
sker på grund av att det kommer in stora summor pengar vid slutet av månaden. Intervjupersonen anser 
att de agerar bank åt de större fordonstillverkarna, där intervjupersonen hävdar att: 
 

Man känner sig att vi agerar bank åt de stora. Man borde inte ha längre kredittider än 30 dagar. 
Det bygger upp så mycket engagemang mot dom stora kunderna att det inte blir försvarbart. 

 
När de större fordonstillverkarna ska hitta en leverantör spelar de ut leverantörerna mot varandra. Detta 
gör att leverantörerna måste minska sina kostnader på befintliga produktionen för att kunna vara 
konkurrenskraftig. Intervjupersonen säger att: 
 

När det kommer nya ordrar så lägger de ju ut dem till många aktörer, och man spelare dem mot 
varandra. Och de sätter sina målpriser, japp. Man hamnar i att behöva minska kostnader för 
befintlig produktion. Man finner sig i lite utpressning, så de e så. 

 
Intervjupersonen menar att de större aktörerna är viktiga för företaget, då om de skulle säga upp 
samarbetet skulle det påverka företaget mycket negativt. Uppfattningen intervjupersonen har om de 
större företagens maktposition är att de har en “take it or leave it” attityd. Intervjupersonen anser vidare 
att förhandling kring betalningsvillkor är något som inte påverkar samarbetet generellt, då det är klart att 
båda parterna försöker få så bra villkor som möjligt. 
 
 

4.2.7 Företag G Thor Ahlgren AB 
Företaget har en stor kund inom fordonsindustrin som står för cirka 40 % av deras omsättning. De anser 
att detta är ett beroendeförhållande till deras nackdel. Beroendeställningen gör att man är tvungen att 
acceptera deras villkor, annars blir det ingen affär. 
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Företaget har ramavtal upprättade av de större kunderna. De anser att det inte finns mycket att säga till 
om vid förhandling. Det är de större företagens villkor som gäller i stort, enbart vissa detaljer är 
förhandlingsbara.  
 

Betalningsvillkor är A & O vid förhandling av nya avtal 
 
Företaget arbetar med att förlänga leverantörsskulder och förkorta kundfordringar, samt lagerminskning 
för att förbättra kassaflödet. Intervjupersonen säger att de har kortare betalningstid mot sina leverantörer 
än kunder, det är netto minus gällande betaldagar. Snittet är 60 dagar för kundfordringar, men det 
varierar ända upp till 90 med fri leveransmånad. Oftast betalar deras kunder i tid, men de ser en tendens 
att vara sen med betalningar vid kvartals- och årsskifte. Intervjupersonen upplever att kunderna försöker 
slipa sina finansiella rapporter just vid de tidpunkterna. För att täcka de extra utgifterna för 
räntekostnader samt factoring svarar intervjupersonen att likviditetsförhållanden indirekt påverkar 
priserna till kunderna. Vid prisförhandlingar tar man med detta i beräkningarna man lämnar till 
kunderna.  

Företaget upplever bristande likviditet som ett återkommande problem. För att hantera detta utnyttjar 
man checkräkningskontot, samt ser till att hålla en god relation med banken.  
 
 

4.2.8 Företag H Autoform AB 
Intervjupersonen menar att företaget har minst 100 kunder, men av dessa kunder är de största inom 
fordonsindustrin och består av bland annat Toyota och Volvo. Dessa fordonsleverantörer står för cirka 
60 % av företagets omsättning. Toyota är enligt intervjupersonen deras största kund som står för cirka 
15 % av omsättningen. Enligt intervjupersonen har fordonsindustrin oftast 60 dagar, men Toyota har 30 
dagar med fri leveransmånad. När intervjupersonen blir förfrågad om betaltider svarar intervjupersonen:  
 

Det fungerar bra, men det är väll fransmännen som kan kinka med betalningarna lite då och då, 
men det är nån princip dom har, det har alltid varit så tydligen… Egentligen har vi 45 dagar 
betalningstid, men dom har fått för sig att det är längre, så dom har tagit eget initiativ att ta en 
fri leveransmånad… Så dom är lite speciella. 

 
Intervjupersonen anser att likviditeten mellan deras företag samt fordonskunderna fungerar bra. Det 
finns inget strul där anser intervjupersonen. Intervjupersonen fortsätter att säga att de styrs mest av 
kunden, där kunderna oftast bestämmer om dom vill ha mindre leveranser själva eller om dom vill ha 
stora leveranser (syftar till samarbete för att minska bådas lager). Företaget har inte haft problem med 
likviditeten mellan deras företag samt fordonstillverkarna, då de har en öppen dialog där mycket 
företagsbesök och möten sker med kunden. Intervjupersonen anser att de har ett stort samarbete med 
några kunder inom fordonsindustrin som redan har mycket informationsutbyte och snabba leveranser, 
såsom Toyota. Intervjupersonen menar att:  
 
För att dom (Toyota) har varit kund sedan 1998, och dom har varit med hela vägen. Dom har varit 
väldigt bra, leverans varje vecka och kort leveranstid varje vecka. Så det har varit bra. 
 
Vidare säger intervjupersonen att om de skulle ha en kund som vill ha långa betalningsvillkor skulle de 
ta upp diskussionen med kunden och om de inte samarbetar skulle de stoppa leveranserna. 
Intervjupersonen anser inte att de förlänger sina leverantörsfakturor och förkortar sina kundfakturor, då 
detta inte är intressant för företaget.  
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4.3 Cash-to-Cash-cykel 
Här presenteras beräkningar över C2C-cykeln för deltagande företag. Namnen på företagen har inget att 
göra med tidigare presentationer av data då anonymiteten ska bevaras. Här redovisas data från företagen 
i turordning från kortast till längst C2C. Siffror som redovisas är i MSEK om inget annat anges. 

Beräkningarna har gjorts enligt teorikapitlet, vilket är “Försörjningsdagar i lager + kundfordringar - 
leverantörsskulder” (Lancaster et al. 1998, s. 27-38). 

Tabellerna nedan visar de relevanta delarna som använts från företagens årsredovisningar. För 
beräkning av försörjningsdagarna i lager (DIH) har lagrets medelvärde använts samt kostnad sålda 
varor. För beräkning av kundfordringarna (DSO) har medelvärdet för kundfordringarna samt 
omsättningen använts. För att slutligen beräkna leverantörsskulder (DPO) har medelvärdet för 
leverantörsskulderna använts samt kostnaden sålda varor. 

 
 

Tabell 1. C2C från intervjuade företagen 

 
Underlaget för, och resultatet av C2C-cykeln för fyra av de intervjuade företagen. 

 
 

Tabell 2. C2C från intervjuade företagen 

 
Underlaget för, och resultatet av C2C-cykeln för fyra av de intervjuade företagen. 

 

Urvalet ovan har ett medelvärde på C2C-cykeln som är 93,11 dagar. Standardavvikelsen för urvalets 
C2C-cykler är 34,31 dagar. Med ett 95 % -igt konfidensintervall blir intervallet för populationens C2C-
cyklers medelvärde 93,11 +/- 4,94. 
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Tabell 3. C2C från snöbollsurval 

 
Underlaget för, och resultatet av C2C-cykeln för fordonstillverkarna från snöbollsurvalet. 

 
Urvalet ovan har ett medelvärde på C2C-cykeln som är 8,17 dagar. Standardavvikelsen för urvalets 
C2C-cykler är 29,75 dagar. Då detta urval skedde genom ett snöbollsurval kan detta inte beräknas vara 
underlag för ett konfidensintervall, då dessa företag inte är representativa statistiskt för hela 
populationen av fordonstillverkare. Dessa tre företag står dock för majoriteten av fordonstillverkningen i 
Sverige enligt expertutlåtandet. 
 
 

4.4 Expertutlåtande 
Detta expertutlåtande genomfördes via en ostrukturerad intervju med Fredrik Sidahl, VD för FKG. Data 
presenteras via relevanta citat och påståenden som framkom under intervjun. 
 
Intervjupersonen (hädanefter benämnd Fredrik) anser att man ser ett tydligt mönster när det kommer till 
likviditeten mellan större fordonstillverkare och deras leverantörer. De stora leverantörerna dikterar 
villkoren och de mindre leverantörerna måste acceptera villkoren eller förlora kunden och därmed 
affären. Detta är väldigt känsligt för de mindre aktörerna då Fredrik hävdar att:  
 

Många mindre aktörer är försiktiga med att inte förlora deras stora, och ibland enda kund… 
Stora aktörer säger att deras generella villkor gäller vid avtal, och där är det 105 dagar som 
gäller. Sedan finns det ytterligare akrobatik, där man skickar tillbaka fakturan efter 104 dagar 
och säger att det finns nått fel på fakturan.  

 
Detta påstår Fredrik skadar leverantörernas likviditet, och att även om leverantören kan lägga sina 
räntekostnader för factoring på sina priser så måste de fortfarande ligga ute med enorma summor. Detta 
blir speciellt påtagligt när leverantörerna erbjuder tjänster såsom arbetskraft. Vid sådana tillfällen måste 
leverantören betala moms, lön, arbetsgivaravgift samt skatt varje månad för den anställda tre gånger (3 
månader) innan de fått betalt. 

Att fordonsföretagen har utnyttjat dessa betaltider har varit en bidragande faktor till att factoringföretag 
har uppkommit påstår Fredrik. Mindre leverantörer har det inte lika lätt att låna pengar från banken som 
de större aktörerna. Likviditetsproblemen är inte isolerade till endast leverantörerna inom 
fordonsindustrin, utan påverkar även underleverantörerna. Fredrik påstår här att:  
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Detta är inte ett problem bara för dom stora fordonstillverkarna utan också för de stora 
underleverantörerna, där dom skickar ner betalningstider vidare ner i ledet. Vissa av dessa 
aktörer har också startat samarbeten med en bank, där dom får betalt snabbare via banken, men 
lite mindre betalt. 

 
Fredrik går vidare med att säga att detta problem inte finns i alla EU-länder, och att i Tyskland har man 
bättre relationer mellan aktörerna. Där finns det mer konkurrens eftersom leverantörerna är större, och 
att:  
 

I Sverige finns en stor obalans mellan stor och liten… Vi vårdar inte vår fordonsindustri. Avtal 
är det parterna som ska förhandla, men i Sverige måste vi lagstifta för att obalansen är för stor. 

 
Att leverantörerna skickar vidare sina betaltider vidare i ledet anser Fredrik är relevant för studien. Även 
i leverantörskedjan finns det stora och förhandlingskraftiga aktörer, som i sin tur inte accepterar långa 
betaltider. Detta leder till att man får de betaltiderna som avtalats då man inte kan skjuta det vidare. 
Lagstiftning kring betaltider anser Fredrik behövs, men det kan inte införas över en natt. Enligt Fredrik 
har stora aktörer hotat med att inte köpa material från Sverige om en lagstiftning går igenom. Lagen 
skulle även kunna leda till att leverantörer i Sverige öppnar en brevlåda i ett annat land för att kringgå 
reglerna. Detta kommer inte att hända enligt Fredrik, då en lagförändring skulle ske via en 
“införandetrappa”, samt genom EU-direktiv vilket gör att likviditeten anpassas över en längre period. 
Ett exempel på detta är hur lagstiftningen gick till i Spanien, där införandet pågick under en period av 
fyra år där samtliga aktörer hann anpassa sina verksamheter. 
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5. Analys  
I detta kapitel resonerar forskarna kring resultatet samt kopplar resultatet till teorierna som 
presenterats i referensramen. Detta stöds med hjälp av den tidigare forskningen, expertutlåtandet samt 
beräkningarna som redovisats i empirin. Slutligen redogör forskarna slutsatsen för arbetet samt förslag 
för vidare forskning. 
 

5.1 Teoretisk återkoppling 

5.1.1 Game theory 
Utifrån den tidigare forskningen är C2C inte ett nollsummespel mellan aktörer, då den kan förbättras för 
båda parter. Detta visar att det finns flera val inom pay-off matrisen som inte ger en summa som är noll. 
Det finns en tendens för intervjupersonerna att anse att betalningsvillkoren påverkar viljan att samarbeta 
med den större aktören. Detta blir en av förutsättningarna för pay-off matrisen. Vad detta innebär är att 
om en aktör “utnyttjar” sin position för att gynna sin C2C samtidigt som de vill utöka samarbetet får 
man inte maximal nytta av samarbetet. Detta anser forskarna vara rimligt, då ett utökat samarbete skall 
baseras på tillit och förtroende mellan parterna. Ett utökat samarbete kräver samtidigt kapital att 
genomföra, vilket resultatet visar. Detta kapital blir i större utsträckning begränsat om de större 
aktörerna har ogynnsamma betalningsvillkor. Allt detta skadar det potentiella samarbetet, vilket stöds av 
resultatet. Att kvantifiera denna effekt är svår, då det finns olika grader av samarbete för att minska 
C2C-cyklerna för företagen samt olika längder och uppfattningar kring vad anses som “ogynnsamma” 
betalningsvillkor. Ytterligare en negativ effekt av att utnyttja betalningsvillkoren var att många 
leverantörer ansåg att priserna till kunden ökar i längden av långa betalningsvillkor. Detta stöds av 
Hofmann & Kotzabs (2010) studie. EPI Rapporten av Intrum Justitia visar att branscherna med längst 
betalningsvillkor har en högre grad “bad debt loss”, alltså förlorade kundfordringar. 

Att samarbeta för att förbättra C2C mellan företagen utgår pay-off matrisen från att båda aktörerna 
måste vilja samarbeta. Detta baseras på att ett samarbete som ger nytta och förbättringar måste ske i 
samråd och genom samarbete, och detta anser forskarna inte kan ske om en aktör inte vill samarbeta. 

Då leverantörerna till fordonsindustrin visar ett tydligt beroendeförhållande till fordonstillverkarna i 
studien kan pay-off matrisen inte visa ett maktbalanserat spel, där båda aktörernas strategi är likställda 
varandra. Studien visar att leverantörerna anser sig tvingade i vissa fall att gå med på 
fordonstillverkarnas strategi. Ett tydligt exempel är från en av intervjupersonerna som ansåg att: “Vill 
man ha affären får man acceptera deras villkor”. Detta visar tydligt att det finns en aktör som styr 
spelet. Om den styrande aktören väljer att utnyttja betalningsvillkoren till sin egen fördel blir detta 
spelets utfall. Detta blir ytterligare en förutsättning för pay-off matrisen, där en aktör står i maktposition 
och styr spelets gång.  

Med dessa förutsättningar ovan kan forskarna lägga upp ett scenario för pay-off matrisen med fiktiva 
siffror: 
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Förutsättningar för scenario 1: 
Spelare 2 med makt: Denna spelare är den enda i detta spel som kan förhandla om betalningsvillkor. 
Detta sker om Spelare 2 väljer förhandla och är oberoende av vad Spelare 1 har för taktik.  
(x < y) : detta är ett antagande för att visa hur scenariot utspelas då att förhandla betaltider ger större 
nytta än nyttan från att samarbeta. Ytterligare ett scenario kommer att visas nedan då x > y. 
y : nytta från att endast förhandla betalningsvillkor 
x : nytta från att samarbeta 
β (<1) : underprestation av samarbete på grund av förhandlingar av betalningsvillkor 
Förkortningar:  
Samarbeta och förhandla: SF 
Förhandla: F 
Samarbeta: S 
Inte samarbeta och inte förhandla: ISF 
 
För att hitta vilken strategi som är lämpligast för Spelare 2 kan man använda en “Iterated Elimination of 
Strictly Dominated Strategies” (IESDS), vilket eliminerar strategier för spelarna utifrån vad som ger mer 
nytta från de alternativa strategierna. Ordningen man börjar eliminera strategier har ingen betydelse, då 
samma resultat hittas oberoende av vilken strategi man eliminerar först. 
 

Figur 6. Pay-off matris 1 

 
Om man ser till Spelare 1 strategi ISF och jämför denna strategi med S kan man se att om Spelare 2 
väljer SF kommer S ge ett bättre utfall än ISF för Spelare 1. Detta gäller även om Spelare 2 väljer S, då 
utfallet blir bättre om Spelare 1 väljer S. Om Spelare 2 väljer F eller ISF så är Spelare 1 likgiltig till 
antingen strategi S och ISF. Detta betyder att S är en bättre strategi än ISF, då två av utfallen ger högre 
nytta i strategin S, samt i de andra två fallen är nyttan samma mellan S och ISF. Baserat på detta kan 
strategin ISF elimineras för Spelare 1. Då strategin F har exakt samma nytta som strategi ISF kan denna 
elimineras, då strategi S är lika dominerande som strategi för båda F och ISF. 
Med denna förutsättning kan följande bild visas av detta scenario: 
 

Figur 7. Pay-off matris 2 

 
Om man ser till Spelare 2 strategi är det tydligt att SF är det önskade utfallet, då SF ger mer nytta än F, 
S samt ISF. Detta gäller även för Spelare 1, där både SF och S är likgiltiga. Detta betyder att SF ger 
högst nytta i detta scenario. Utfallen SF/SF alternativt S/SF är Nash equilibrium, då den dominerande 
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aktören väljer strategi, och baserat på IESDS kommer Spelare 1 välja S eller SF. Den viktigaste 
förutsättningen för att samarbeta sker är att tillit och förtroende finns. En viktig faktor för detta scenario 
är att y > x, vilket kan vara felaktigt, då nyttan kan vara större från samarbeta än att samarbeta och 
förhandla.  

En viktig faktor från scenariot ovan var att y > x. Detta behöver inte vara fallet, då nyttan från att 
samarbeta skulle kunna vara större än nyttan från att förhandla betalningsvillkor. Detta gör att ett 
ytterligare scenario är nödvändigt för att illustrera hur detta spel skulle utspela sig om x > y. 

Förutsättningar för scenario 2: 
Spelare 2 med makt: Denna spelare är den enda i detta spel som kan förhandla om betalningsvillkor. 
Detta sker om Spelare 2 väljer förhandla och är oberoende av vad Spelare 1 har för taktik.  
(y < x) : detta är ett antagande för att visa hur scenariot utspelas då att förhandla betaltider ger mindre 
nytta än nyttan från att samarbeta 
y : nytta från att endast förhandla betalningsvillkor 
x : nytta från att samarbeta 
β (<1) : underprestation av samarbete på grund av förhandlingar av betalningsvillkor 
Förkortningar:  
Samarbeta och förhandla: SF 
Förhandla: F 
Samarbeta: S 
Inte samarbeta och inte förhandla: ISF 
 
Utifrån förutsättningarna ovan blir scenariot som följande: 
 

Figur 8. Pay-off matris 3 

 
Genom IESDS ska nu strategier elimineras på samma sätt som i scenario 1. Då enda förutsättningen som 
ändrats är att x > y, kan man deducera att ISF samt F är precis som i scenario 1 sämre än S samt SF. 
Detta medför att man kan eliminera dessa strategier från Spelare 1 strategier. Detta medför att samma 
scenario förutsätts som i det tidigare exemplet:  
 

Figur 9. Pay-off matris 4 
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Utifrån förutsättningen att x > y blir scenariot ovan beroende på om x > βx+y. Detta innebär att om 
underprestationen av samarbetet påverkar samarbetet mer negativt än nyttan från de förhandlade 
betalningsvillkoren blir strategin S det optimala. Dock om nyttan från förhandlade betalningsvillkor är 
större än underprestationen av samarbetet så är strategin SF det optimala för Spelare 2. Utifrån detta går 
det inte att härleda ett Nash equilibrium eller Pareto-optimalt fall, då otillräcklig information angående 
påverkande faktorer saknas. Dock kan man se att utifrån de 16 utfallen kommer det optimala utfallen 
samt sannolika utfallen vara fyra av dessa.  

Utifrån de två scenarion som presenterats ovan så visar inget av utfallen att förhandla är ett utfall som 
ska väljas av Spelare 2. Varför är detta fallet i data som samlats in? Detta kan förklaras delvis genom att 
Spelare 2 anser att spelet har andra förutsättningar än ovan. Om man sätter upp ytterligare ett scenario 
där spelarna uppfattar att detta är ett nollsummespel blir utfallet väldigt annorlunda. Med samma 
valmöjligheter som tidigare scenarion kan man sammanställa ett sådant scenario.  

Förutsättningar för scenario 3: 
Spelare 2 med makt: Denna spelare är den enda i detta spel som kan förhandla om betalningsvillkor. 
Detta sker om Spelare 2 väljer förhandla och är oberoende av vad Spelare 1 har för taktik.  
(x : 0) : detta är ett antagande för att visa hur scenariot utspelas då det inte finns någon nyttan från att 
samarbeta 
y : nytta från att endast förhandla betalningsvillkor 
x : nytta från att samarbeta 
β (<1) : underprestation av samarbete på grund av förhandlingar av betalningsvillkor 
Förkortningar:  
Samarbeta och förhandla: SF 
Förhandla: F 
Samarbeta: S 
Inte samarbeta och inte förhandla: ISF 
 
Utifrån dessa förutsättningar blir scenariot som nedan: 
 

 
Figur 10. Pay-off matris 5 

 

Eftersom x:0 i detta scenario är nyttan av βx samt x noll. Det går även att eliminera utfall genom IESDS 
i detta fall. Utifrån Spelare 2 strategier ser man tydligt att S samt ISF inte är optimala utfall för spelaren. 
Eftersom Spelare 2 är den dominerande parten kommer spelaren inte att välja dessa utfall. Detta visar att 
Spelare 2 kommer att använda följande strategier: 
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Figur 11. Pay-off matris 6 

 
Då samarbete kräver tillit och förtroende samt att samarbete inte ger mervärde kan man argumentera för 
att samarbete inte är en strategi Spelare 2 skulle välja. Eftersom Spelare 2 är den dominerande aktören 
kan man tydligt se att förhandla betalningsvillkor är den strategin som skulle genomföras, och i detta fall 
är samtidigt ett Nash equilibrium. Detta stöds av data från intervjuerna, data från årsredovisningarna 
samt tidigare forskningen, där den större aktören har ett uppfattat nollsummespel som leder till den 
uppfattade situationen ovan.  
 

5.1.2 Pareto-optimalitet 
Pareto-optimaliteten i alla möjliga utfall där samarbeten har olika former samt betalningsvillkoren har 
olika längder är svår att placera. Det Pareto-optimala är i hög grad beroende på om samarbetet ger högre 
nytta än att förhandla betalningsvillkor. Pareto-optimaliteten blir även beroende av hur stor β är i 
förhållande till y i de olika scenariona. Då det inte går att kvantifiera dessa påverkande faktorer är det 
relevant att analysera hur de påverkande faktorerna förhåller sig till varandra. Då samarbetsvilligheten 
påverkas negativt av långa betalningsvillkor, samt att längre betalningsvillkor leder till förlorade 
kundfordringar kan man härleda att det finns en minskande nytta av betaldagar desto längre dessa blir. 
Det går att anta att vid väldigt långa betaldagar kan samarbetsviljan helt försvinna. Om man har följande 
förutsättningar kan det Pareto-optimala utfallet finnas: 

 
Förutsättningar: 
1. Att förhandla betalningsdagar är mer gynnsamt för ett individuellt företag än att samarbeta, dock 
finns en minskande nytta av långa betaldagar desto längre de blir på grund av riskerna med 
kundfordringar. 
2. Det finns en minskad vilja att samarbeta vid längre betaldagar, då leverantören behöver likvider för 
att investera i samarbetet samt de anser att tillit och förtroende skadas. 
Utifrån detta kan följande diagram skapas som visar det Pareto-optimala utfallet: 
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Figur 12. Pareto-optimalitet diagram 1 

 
 
Det Pareto-optimala utfallet ovan är där nyttan är som störst för båda parterna, vilket visar sig där nyttan 
från att samarbeta är som störst. Detta är där x-axeln är noll, då nyttan från att förhandla betaltider ökar 
för den ena parten, men minskar lika mycket för den andra parten. Den enda riktiga nyttan som kan 
skapas i detta förhållande är genom samarbete kring C2C mellan parterna, och där denna nytta är som 
störst blir det Pareto-optimala utfallet. För att illustrera detta förs båda aktörernas utfall in i figuren 
nedan:  
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Figur 13. Pareto-optimalitet diagram 2 

 
 
Detta stöds av de tidigare strategierna och utfallen från pay-off matrisen i scenario två. 
Förutsättningarna för detta scenario är baserat på data som samlats in samt resultat från tidigare 
forskningen. Om nyttan från att samarbeta för att förbättra likviderna mellan företag är noll finns det 
inget Pareto-optimalt val. Detta sker på grund av att alla utfall längst kurvan ger en summa av noll, 
vilket gör att inget/alla utfall är Pareto-optimalt. 
 

5.2 Cash-to-Cash 
Data som forskarna tagit fram visar att företagens C2C varierar mellan 43 till 142 dagar, med ett 
medelvärde på 86 dagar. Företagen har svarat att deras fakturor från de större aktörerna har en 
genomsnittlig betaltid på 60 till 90 dagar och leveransfri månad, vilket ger 75-105 dagar i medelvärde. 
Beräkningar har även utförts på de stora företagens C2C, och de visar mycket lägre siffror, där C2C hos 
två av aktörerna är negativ. Det vill säga de betalar sina leverantörsfakturor efter att de sålt och fått 
pengar från kunden för produkten. Att en längre C2C påverkar företag negativt ur en finansiell 
synvinkel stöds av tidigare forskning. En längre C2C kräver mer likvider för att finansiera verksamheten 
enligt Hofmann & Kotzab, vilket blir till kostnad av företagets WACC. C2C för leverantörerna till 
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fordonsindustrin är betydligt längre. Här vill forskarna poängtera att det är beräknat på data från enbart 
ett år, och att det under den tiden kan finnas andra orsaker som påverkat längden på företagens C2C.  

Vid låg likviditet tvingas företag till olika lösningar som har negativa finansiella konsekvenser, allt från 
factoring där ett par procent av fakturabeloppet bortfaller, till checkräkningskonton med räntekostnad. 
Det är kort sagt företagets vinstmarginal som försämras på grund av dålig likviditet. För att företagen 
ska kunna upprätthålla lönsamheten måste pengar komma in för att motverka detta. Intervjuerna visade 
att leverantörerna anser att detta görs antingen genom minskade kostnader i produktionen eller att 
priserna i längden höjs på grund av ökade kostnader för ränta och factoring. 

Att större aktörer utnyttjar sina leverantörer är inget som gynnar de själva långsiktigt anser forskarna. 
Hofmann & Kotzab poängterar samma argument, där likviditetsproblem hos leverantörerna kan orsaka 
flertalet följdfel som skapar långt högre kostnader än vad det gjort om man minskat betalningsdagarna. 
Exempelvis kan det vara kvalitetsfel, osäkerhet i leveranser samt eventuella konkurser. Att åtgärda 
kvalitetsfel blir dyrare desto längre i ledet det kommit, och det kan även skada varumärket. Att en stor 
fordonstillverkare tvingas stoppa sin produktionslina pga. materialbrist sker även det till en kostnad. Att 
söka ny leverantör är även det en kostsam process, då det i många fall kräver dyra investeringar i form 
av produktionsanläggningar.  
Företaget med kortast C2C är Autoform, och de har en leverantör (Toyota) som står för cirka 15 % av 
deras omsättning. Toyota är kända för att värna om sina leverantörer, där de har omfattande 
förbättringsarbeten med leverantörerna samt samarbete som sker löpande. Detta syns tydligt i 
Autoforms C2C, där de har en tid på 43 dagar. Detta anser forskarna kan attribueras delvis till att de har 
Toyota som kund, som har 30 dagar betaltid samt hjälper att hålla ner lagernivåer för leverantören via 
många taktade och snabba leveranser.  

Data som samlades in gav inte ett enhälligt svar angående långa betaltider samt en uppfattning att 
likviditet var ett återkommande problem. Fem av åtta respondenter ansåg att likviditet var ett 
återkommande problem. En av respondenterna ansåg att likviditet inte var ett problem för företaget. 
Ytterligare en respondent ansåg att deras likviditet var god enbart på grund av deras historik och goda 
finansiärer som bidrar till en god likviditet till bolaget. Med detta i åtanke återstår enbart en respondent 
som ansåg att likviditet inte var ett problem för företaget, och kunde inte attribuera långa 
betalningsvillkor till likviditeten i bolaget. Dock ansåg denna respondent att det är fordonstillverkarnas 
affärsmodell att ha långa betaltider, och att de försöker föra över dessa på sina leverantörer längre bak i 
ledet. Respondenten ansåg även att de istället hade investerat likviderna i den egna verksamheten. 
 

5.3 Supply chain management/Supply chain finance 
SCM är utbrett inom den population av fordonsindustrin som studerats. Detta stöds av att en klar 
majoritet av företagen tycker att deras samarbeten med de större aktörerna fungerar bra. Företagen 
uttrycker att informationsflödet fungerar problemfritt, och de får den information de behöver för att 
kunna fullfölja sin del av avtalen. Företagen har affärsavtal upprättade i grunden, men vid oförutsedda 
händelser för man i de flesta fall en dialog för att komma fram till en gemensam lösning som båda parter 
är tillfredsställda med. 

Forskarna anser att implementeringen av SCM och SCF till stor del beror på maktförhållandet mellan 
aktörerna. En kund som står för en stor del av ett företags omsättning är viktig, och det är då lätt att 
hamna i ett underläge. För att inte förlora affären, och den viktiga kunden, väljer företagen att acceptera 
längre betalningsvillkor. Generellt har forskarna uppfattat att för företagen i studien handlar SCF om att 
förlänga leverantörsskulder och förkorta kundfordringar. Det är vanligt att de undersökta företagen 
försöker föra vidare betalningsvillkoren till sina leverantörer, och på så sätt fortsätta att upprätthålla en 
egen god likvid. Det är en lösning som fungerar sett till deras företag, för de redovisar ett bättre resultat. 
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Men i själva verket skjuter de bara problemet vidare, vilket inte är en hållbar lösning på problemet. 
Någonstans i kedjan kommer det ta stopp och något företag tvingas acceptera långa betaltider.  

Enligt teorin handlar SCF om att hitta lösningar på betaldagars problematik och kapitalkostnaden som 
uppstår för företagen. I studien har forskarna stött på några fall där det finns en regelrätt lösning genom 
användning av SCF, där man tar in en tredje part för finansiering. Dock har detta gjorts med 
förutsättningen att det ursprungliga avtalet mellan parterna innehöll relativt långa betalningsvillkor 
(90dagar+fri leveransmånad). Tyvärr fick forskarna inga konkreta siffror på hur lösningen såg ut, men 
intervjupersonen sa att “det är en överenskommelse vi är nöjda med”. För deras del handlade det om att 
få in betalningen inom 12 dagar, istället för 90 dagar med fri leveransmånad, och de var mycket nöjda 
med det. Att kunna kapa sina kostnader på det sättet, och att anlita en tredje part för finansiering med en 
faktura från ett stort kreditvärdigt företag som säkerhet, är något forskarna tror kommer bli vanligare 
framöver. Det stora företaget vill fortfarande behålla en kort C2C och tillfredsställa sina aktieägare och 
andra intressenter med att kunna redovisa goda ekonomiska resultat. Det mindre företaget, som är i 
behov av likvida medel, vill snabbt kapitalisera sin faktura och kunna få in pengarna i verksamheten 
igen. Detta innebär att de får sina likvider snabbt, men förlorar en mindre del av pengarna som går till 
banken. Tredje parten, som i det här fallet skulle vara en bank, ser ett nytt tillfälle till att tjäna pengar till 
en relativt liten risk. I slutändan är då alla inblandade parter nöjda med resultatet som de tillsammans har 
åstadkommit genom en sådan lösning. Dock kommer denna lösning med en kostnad som inte behövt 
uppstå om ökat samarbeta hade varit förutsatt istället för långa betaltider. 

SCM och SCF bygger till stor del på samarbete och förtroende. Aktörerna med en maktposition kan 
välja att tillämpa tankesättet inom SCM och SCF hos sina leverantörer, vilket har en positiv påverkan 
enligt tidigare studier. Studien har uppfattat detta hos ett av de undersökta företagen, där de hade 
samarbete med Toyota. Företaget uppfattade att de inte har några problem med varken långa betaltider 
eller bristande likvida medel. Att det företaget har Toyota som största kund härleder till teorierna kring 
Toyotas syn på hur man ska behandla och hantera sina leverantörer. 
 

5.4 Slutsats 
 

• Resultatet forskarna har kommit fram till är i överlag samstämmiga med undersökningar utförda 
av FKG, tidigare forskning kring C2C och SCF, samt expertutlåtandet från Fredrik Sidahl.  

Det finns en tydlig uppfattning om utnyttjande av betaltider för att förbättra likviditeten och förkorta 
C2C-cykeln för de större fordonstillverkarna. Företagen tar inte hänsyn till hela supply chains C2C, utan 
fokuserar på företagets enskilda C2C och att förbättra den. Resultatet visar att alla leverantörer befann 
sig i ett beroendeförhållande av olika grad. Vidare är längdskillnaden stor i C2C-cykler mellan 
fordonstillverkarna och leverantörerna. Det råder inget tvivel om att behovet av kapital har förts bakåt i 
supply chain till leverantörerna. Tillsammans med svaren från intervjupersonerna angående förhållandet 
med fordonstillverkarna, anser forskarna att beroendeförhållandet är en anledning till att deras C2C är 
längre. Detta påstående kan inte säkerställas, då utförligare undersökning med en kontrollgrupp som inte 
är i beroendeförhållande krävs för att säkerställa detta påstående. För forskarna är det dock tydligt att i 
detta fall har beroendeförhållandet möjliggjort och skapat den rådande snedvridningen av likviditet. 

• Forskarna har tagit hänsyn till att andra påverkande faktorer såsom företagsspecifika händelser 
eller ageranden kan förlänga/förkorta C2C-cykeln för företagen. 

Exempel på detta är att fordonstillverkarna har en mer omfattande lageroptimering än leverantörerna. De 
större aktörernas produktionsprocesser kan vara snabbare och effektivare än leverantörernas, vilket 
skulle förkorta deras C2C-cykler. Jämförelsevis kan leverantörernas processer vara längre samt mer 
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kapitalkrävande än för fordonstillverkarna. Fordonstillverkarna har en strategi som innebär att en större 
del av förädlingsvärdet sker hos leverantörerna, och fordonstillverkarna fokuserar mer på att enbart 
montera ihop slutprodukten istället för att tillverka egna komponenter. Dessa faktorer påverkar C2C-
cykelns längd, dock anser forskarna att skillnaden i C2C-cykler mellan leverantörerna och 
fordonstillverkarna är så stor att den inte enbart kan attribueras till att fordonstillverkarna har optimerat 
sin egen verksamhet. Detta stöds av data som samlats in, då leverantörernas kundfordringar är betydligt 
större än deras leverantörsskulder, och fordonstillverkarnas leverantörsskulder är betydligt större än 
deras kundfordringar. 

• Studien har uppmärksammat att samarbetet för att öka likviditeten för båda parterna är bristande, 
eller saknas.  

Detta leder forskarna till slutsatsen att det verkar finnas ett uppfattat nollsummespel mellan dessa 
aktörer. Ett tydligt fokus tenderar att finnas för både fordonstillverkarna samt leverantörerna att förlänga 
sina leverantörsskulder. Ett flertal intervjuade personer anser att de försöker förlänga sina egna 
leverantörsfakturor för att parera för sina långa betalningsvillkor till kunderna.  

• Flera av de intervjuade personerna anser att i längden påverkas priserna till kunderna på grund 
av likviditetsförhållandena som råder idag.  

Detta är ytterligare en faktor som visar att det är ett uppfattat nollsummespel, då leverantörerna bemöter 
de långa betalningstiderna genom att höja priserna i längden. Detta anser forskarna är en suboptimering i 
kedjan av aktörer vilket skapats av långa betaltider, vilket även stöds av den tidigare forskningen. 
Förutsättningen för detta är att priserna ökar under en längre tid, vilket intervjupersonerna ansåg. 
Undersökningen visade att detta sker under en längre period på 10-15 år enligt intervjupersonerna.  
C2C-cykelns längd påverkar den mängd kapital som behövs, som sker till en kostnad för leverantörerna. 
Kostnaden påverkar företagets resultat negativt, vilket företaget måste ta igen i det långa loppet. 
Ytterligare anser forskarna att detta samstämmer med den tidigare forskningen enligt Hofman & Kotzab. 
Orsakssambandet måste dock styrkas, då likviditetsförhållandet kan bero på flera andra faktorer. 
Undersökningen visar dock att detta är representativt för företagen som deltog i studien, då flertalet av 
företagen ansåg att detta var fallet. Det finns ett fokus på att förbättra den egna likviditeten hos både 
fordonstillverkarna samt leverantörerna vilket är ytterligare ett tecken på att det är ett uppfattat 
nollsummespel, då de inte nämnt något om samarbete för att förbättra likviditeten. Forskarna anser att 
detta beteende leder till att samarbetet för att förstärka likviditeten mellan aktörerna hamnar i skuggan. 
Samarbete anses enligt intervjupersonerna kräva likvider för att kunna genomföras, vilket saknas på 
grund av de långa betaltiderna.  

• Teoretiska referensramen som använts inom Game theory och Pareto-optimalitet samstämmer 
med denna slutsats, att ett uppfattat nollsummespel leder till situationen som företagen befinner 
sig i.  

Om de istället uppfattat situationen som ett icke-nollsummespel skulle agerandet se annorlunda ut, då 
samarbete hade existerat i större grad än vad det gör idag. Det går dock inte att säkerställa att detta är 
fallet, då det kan finnas andra påverkande faktorer som leder till beteendet forskarna observerat från 
kvantitativ samt kvalitativ data. Argument för att det är ett medvetet val att inte samarbeta med sina 
leverantörer kan finnas, då de exempelvis kan anse att det finns risker i att utöka samarbetet. Dock 
observerade forskarna att intervjupersonerna ansåg att ett utökat samarbete skulle gynna dem mer än 
riskerna ett djupare samarbete innebär. 
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5.5 Förslag till vidare forskning 
Forskarna anser att en studie kring leverantörernas WACC och dess kapitalkostnad i förhållande till 
fordonstillverkarna skulle vara ett betydande bidrag till forskningen. Detta skulle ge en ökad kunskap 
kring kostnad för kapitalet för de olika aktörerna och ge en tydlig bild på de faktiska kostnader som 
förlängda betaltider har för leverantörerna. Vidare anser forskarna att en fallstudie inom 
fordonstillverkarnas syn och uppfattning kring betalningsvillkor skulle ge en insyn i deras strategi och 
tankesätt. Detta skulle falsifiera eller validera denna studie vilket forskarna uppmuntrar till och anser 
skulle bidra till forskningen.  

Ytterligare förslag på vidare forskning skulle vara likviditetsbristens påverkan på företagens FoU 
(forskning och utveckling). Detta anser forskarna och Fredrik Sidahl (expertutlåtandet) är en viktig 
faktor i den svenska fordonsindustrins framtid, då likviditetsbrist kan vara en hämmande faktor som 
begränsar fordonsindustrins utveckling. 

Slutligen anser forskarna att en studie som konkret kan beräkna en ungefärlig siffra på nyttan av 
samarbete kring likviditet skulle bidra till forskningen. En studie kring detta skulle ge underlag för 
företag att välja strategin som ger mest nytta för företaget, vilket forskarna anser skulle gynna svenska 
fordonsindustrin och dess framtid. 
 

5.6 Slutord 
Slutligen vill forskarna betona SCF och sättet det används i dagens näringsliv. Forskningen visar att 
detta är ett kraftfullt verktyg som kan leda till betydande förbättringar för företags likvider och 
prestation. Forskarna vill dock understryka att användning av denna teori som underlag för att förlänga 
sina betalningsvillkor är en missuppfattning och ett missbruk av teorin. Detta kan ha långvariga och 
förödande konsekvenser för företagen och dess konkurrenskraft internationellt i framtiden, då det ger 
underlag för företag att missbruka makt för att skapa kortsiktiga vinster i utbyte mot en långvarig 
suboptimering för dess leverantörer. En lag som begränsar betaltidens längd kan vara en lösning på detta 
problem, dock måste det göras försiktigt och under en längre tid. Många företag har blivit systematiskt 
beroende av likviditeten som missbruket av SCF skapat, vilket internt bör omarbetas hos företagen. 
Forskarna vill avsluta denna studie med ett väldefinierat och kraftfullt citat: 
 

Expending DPO and shortening DSO from smaller, less powerful supply chain partners with 
relatively high WACC is absurd for focal companies with easy and cheap access to capital. This can 

hurt a company in the long run, as suppliers raise prices to cover the cost of financing their value 
activities. 

 
-Hofmann & Kotzab (2010) s. 322. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
1. Står någon leverantör för majoriteten av ert inköpta material (Som används i förädlingen till kunder)? 
Vad står den största/dom största för av erat totala inköpta material (%)? 
2. I genomsnitt, hur lång betalningstid har ni på leverantörsfakturor från era största leverantörer? 
3. I genomsnitt, hur lång betalningstid har ni på alla era leverantörsfakturor? 
4. Har ni enskilda avtal med era kunder, eller använder ni deras/ert ramavtal? 
5. Finns det vissa kunder som ni prioriterar/måste prioritera framför andra, och varför? 
6. Har ni någon kund som står för majoriteten av er omsättning? Vad står den största/de största för? 
7. Vad har den/de största kunden/kunderna för betalningsvillkor? 
8. Vad har genomsnittet av era kunder för betalningsvillkor? 
9. Om en av era stora kunder skulle säga upp samarbetet, hur mycket skulle det påverka er verksamhet? 
10. Betalar majoriteten av era kunder sina fakturor i tid? Om det sker förseningar vad är anledningen? 
11. Vad har ni för uppfattning om likviditeten mellan ert företag och era större kunder? 
12. Uppfattar ni att det sker ett samarbete för att förbättra likviden för både er och den större aktören? 
13. Uppfattar ni att det finns en annan anledning förutom administrationstid som leder till långa 
betalningstider? 
14. Hur uppfattar ni samarbetet generellt med de större företagen? 
15. För ni en dialog mellan företagen eller är det styrt av avtal? (Förseningar, oförutsedda händelser som 
exempel) 
16. Hur uppfattar ni er maktposition gentemot en av de större aktörerna? (t.ex. förhandlingar) 
Varför/varför inte? 
17. Uppfattar ni att ett utökat samarbete (genom integrering av processer och informationsutbyte) med 
en större aktörerna skulle gynna ert företag? I så fall varför? Uppfattar ni risker med detta och i så fall 
vilka? 
18. Om en aktör har längre betalningsvillkor, uppfattar ni att det skulle hämmar er vilja att samarbeta? 
19. Fokuserar ni på något för att säkerställa att ni inte får likviditetsbrist? 
20. Arbetar ni med att förlänga leverantörsfakturor och förkorta kundfakturor? Gör ni något annat för att 
öka likviditeten? 
21. Har ni haft låg likviditet någon gång under 2013? (Likviditetsbrist) Hur löste ni problemet? 
22. Upplever ni att bristande likviditet är ett återkommande problem? 
23. Har ni någon kredit/checkräkningskonto hos t.ex. banker som utnyttjas vid behov? Hur ofta utnyttjar 
ni det? 
24. Anser ni att likviditetsförhållanden i ert företag påverkar priser till era kunder i det långa loppet (10-
15 års period)? 
 


